
1.9.2014 Gmail - Запит на інформацію відповідно до ст. 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації"

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f8485041f2&view=pt&search=sent&th=148322081bf752c0&siml=148322081bf752c0 1/1

Yuriy Sheliazhenko <shelya.work@gmail.com>

Запит на інформацію відповідно до ст. 19 Закону України "Про доступ
до публічної інформації"
1 письмо

Yuriy Sheliazhenko <shelya.work@gmail.com> 1 сентября 2014 г., 20:51
Кому: kmr@kmr.gov.ua

Ім'я запитувача: Шеляженко Юрій Вадимович

Адреса електронної пошти: shelya.work@gmail.com

Номер засобу зв'язку: моб. тел. (097) 317-93-26.

Загальний опис запитуваної інформації:

1. Будь-які задокументовані відомості про законність, розумність, прийнятність та обгрунтованість:
а) строку (не пізніше ніж за 10 днів до проведення);
б) форми (письмової),
встановлених для повідомлення про проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій,
недержавних масових громадських заходів у місті Києві рішенням Київської міської ради від 24.06.1999
р. N 317/418, що унеможливлює такий зручний спосіб завчасного сповіщення про мирні збори, мітинги,
походи і демонстрації, як реєстрація відповідного звернення за допомогою офіційного веб-сайту
www.1551.gov.ua за день-два до початку мирних зборів, що відповідає ст. 11 Європейської Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 39 Конституції України, рішенню Конституційного
Суду України від 19 квітня 2001 року № 4-рп/2001.

2. Будь-які задокументовані відомості про перелік норм діючого законодавства, якими керується
Київська міська рада, обмежуючи строк та форму завчасного сповіщення про мирні збори, оскільки п.
15 ч. 1 ст. 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" надає Київській міській раді
повноваження визначати лише порядок організації та проведення, але не строк та форму повідомлення
про проведення  масових заходів, тоді як статтею 19 Конституції України передбачено, що органи
місцевого самоврядування зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.

3. Будь-які задокументовані відомості про пропозиції пом'якшення вимог до строків та форми
повідомлення про проведення недержавних масових громадських заходів у місті Києві, що вносилися
до Київської міської ради та розглядалися Київською міською радою, і про результати розгляду цих
пропозицій.

4. Відомості про участь Київської міської ради у публічно-правових спорах з приводу оскарження
громадянами актів Київської міської ради, якими встановлено строки та форму повідомлення про
проведення недержавних масових громадських заходів у місті Києві, і про результати розгляду судами
цих публічно-правових спорів.

Прошу розглянути цей запит на інформацію і надати запитувану інформацію у строки, передбачені ст.
20 Закону України "Про доступ до публічної інформації".
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