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Опис акту
Проєкт рішення розроблено з метою врегулювання питання провадження

організаторами торговельної діяльності під час проведення недержавних масових
заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та
іншого характеру шляхом делегування повноважень структурному підрозділу
виконавчого органу Київської міської ради.

З цієї метою депутатам міської ради пропонується внести зміни до Порядку
організації та проведення недержавних масових заходів релігійного,
культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті
Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19 грудня 2019 року №
470/8043 (далі за текстом - Порядок).

Короткий зміст:
Автор визначає мету прийняття рішення як врегулювання питання здійснення

торговельної діяльності під час проведення недержавних масових заходів



релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого
характеру, здійснення контролю за додержанням правил торгівлі та захист прав
споживачів, пропонує у зв’язку з цим внести зміни до Порядку.

Разом з тим, хоча законодавство надає Київський міський раді право
визначати порядок організації та проведення недержавних масових заходів, однак
воно реалізовано у спосіб, який порушує статтю 39 Конституції України - оскільки
відсутні визначення масових заходів на законодавчому рівні, то для мешканців
територіальної громади ускладнено з’ясування характеру правових відносин та
визначитись, чи їх захід є мирним зібранням, яке не потребує дозволів та
погоджень, або це є недержавним заходом, який у відповідності до Порядку має
проводитись за розпорядженням.

Одночасно з цим посадові особи можуть вибірково застосовувати
законодавство - для когось визначити, що на підставі статті 39 Конституції України
достатньо завчасного повідомлення для проведення масового заходу, а для когось
визначити, що необхідно отримати відповідне розпорядження, стимулюючи таких
суб'єктів до вирішення цього питання у найсприятливіший спосіб шляхом
пропонування або надання неправомірної вигоди посадовим особам, від яких
залежить вирішення цього питання.

Корупціогенні фактори

1. Необґрунтоване запровадження регулювання питань місцевого
значення; юридична колізія

Пунктом 4 проєкта рішення передбачається абзац перший пункту 4.2 розділу
4 Порядку викласти в наступній редакції: “Заявка на проведення масового заходу в
місті Києві подається організатором масового заходу до апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у разі
здійснення торговельного обслуговування під час проведення масового заходу - до
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не пізніше ніж
за 45 робочих днів до запланованої дати проведення масового заходу у разі
необхідності розробки та видання розпорядження про проведення масового
заходу”.

Відтак, організатор масового заходу зобов'язаний повідомити про його
проведення за 60 календарних днів (2 місяці), оскільки 45 робочих днів
прирівнюються до майже 60 календарних.

Відповідно до пункту 3.1 розділу 3 Порядку розпорядження про проведення
масового заходу розробляється та видається за наявності, в сукупності а6о
окремо, таких підстав:

необхідності обмеження чи заборони pyxy транспортних засобів,
тимчасової зміни маршрутів а6о графіка роботи громадського транспорту;

необхідності розміщення малих архітектурних форм, тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціально-купьтурного та iнmoro
призначення для здійснення підприємницької діяльності, тимчасових технічних
конструкцій під час проведення масового заходу;

необхідності залучення структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до
підготовки та/або організації проведення масового заходу.



Разом з тим пунктом 6.1 уповноваженому структурному підрозділу
виконавчого органу Київської міської ради надаються повноваження відмовляти у
проведенні масових заходів у таких випадках:

- Масовий захід заплановано провести в місці та в час, в якому на момент
подання заявки на проведення масового заходу в місті Києві погоджено
проведення іншого масового заходу.

- Порушено строки подачі заяви на проведення масового заходу в місті Києві,
передбачені в розділі 4 цього Порядку.

- Інформація, подана у заявці на проведення масового заходу в місті Шеві,
неповна та /або не відповідає вимогам до документів, зазначеним у розділі
5 цього Порядку.

- Час та місце проведена масового заходу, визнаеені в заявці на проведення
масового заходу в місті Києві, співпадають з місцем проведення офіційного
заходу під час відзначення загальнодержавних свят відповідно до указів
Президента України, постанов a6o розпоряджень Кабінету Міністрів
України, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

- Введено надзвичайний або воєнний стан, що поширюється на територію
міста Києва, а6о обмежень, пов’язаних з оголошенням Днів жалоби.

- Проведення масового заходу може призвести до порушень громадського
порядку та санітарно-гігієнічних норм, створення перешкод у роботі
підприємств, установ, організацій всіх форм власності, що загрожуватиме
нормальному життєзабезпеченню населення, життю, здоров’ю та безпеці
громадян.

- Організатор масового заходу неодноразово порушував (не виконував)
вимоги цього Порядку  під час проведення  ним попередніх масових заходів.

- Проведення масового заходу потребує обмеження чи заборони руху
транспортних засобів на ділянці вулично-дорожньої мережі, яка не має
альтернативних шляхів об’їзду, що призведе до припинення роботи міського
пасажирського транспорту загального користування без можливості
організації його pyxy за зміненою схемою.
Із системного аналізу наведених вище норм вбачається, що Порядком

дефакто запроваджено не повідомний механізм проведення масових заходів, а саме
дозвільний, оскільки уповноважений підрозділ виконавчого органу Київської
міської ради має право відмовити (заборонити) проведення масових заходів з
підстав, які не передбачені жодним нормативно-правовим актом України.

І хоча, пунктом 15 статті 22 Закону України "Про столицю України -
місто-герой Київ" передбачено, що у зв’язку зі здійсненням містом Києвом функцій
столиці України Київська міська рада та Київська міська державна
адміністрація, кожна в межах своєї компетенції, встановленої законами України,
мають право визначати порядок організації та проведення недержавних масових
громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького,
спортивного, видовищного та іншого характеру, його реалізація не має
суперечити Конституції України.

При цьому статтею 39 Конституції України передбачено, що громадяни
мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і
демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої
влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом
відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського



порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я
населення або захисту прав і свобод інших людей.

Конструкція статті 39 Основного Закону України не містить розподілу
масових заходів на їх види чи типи, які на підставі цього можуть бути унормовані
рішеннями органів місцевого самоврядування.

Законодавство не містить визначення недержавних масових громадських
заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного,
видовищного та іншого характеру, таким чином, унеможливлюється чітке
розмежування заходів, на які розповсюджується Порядок, а на які - ні.

Відтак, сама ідея врегулювання подібних питань Порядком за відсутності
профільного законодавства є необгрунтованим запровадженням правового
регулювання питань проведення масових заходів.

Окрім того, Конституційний Суд України зазначав, що це право є однією з
конституційних гарантій права громадянина на свободу свого світогляду і
віросповідання, думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на
використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб - на свій
вибір, права на вільний розвиток своєї особистості тощо. При здійсненні цих
прав і свобод не повинно бути посягань на права і свободи, честь і гідність інших
людей. За Конституцією України (стаття 68) кожен зобов'язаний неухильно
додержуватися Конституції та законів України. Проводити збори, мітинги,
походи і демонстрації громадяни можуть за умови обов'язкового завчасного
сповіщення про це органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування.
Таке сповіщення має здійснюватись громадянами через організаторів масових
зібрань. Завчасне сповіщення відповідних органів про проведення тих чи інших
масових зібрань - це строк від дня такого сповіщення до дати проведення
масового зібрання.

Тривалість строків завчасного сповіщення має бути у розумних межах і не
повинна обмежувати передбаченого статтею 39 Конституції України права
громадян на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Такі строки
мають слугувати гарантією реалізації цього права громадян. Упродовж цього
строку зазначені органи мають здійснити і ряд підготовчих заходів, зокрема,
для забезпечення безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингу,
походу чи демонстрації, підтримання громадського порядку, охорони прав і
свобод інших людей. У разі необхідності органи виконавчої влади чи місцевого
самоврядування можуть погоджувати з організаторами масових зібрань дату,
час,  місце,  маршрут, умови, тривалість їх проведення тощо.

Строк завчасного сповіщення має бути достатнім і для того, щоб
органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування могли визначитися,
наскільки проведення таких зібрань відповідає закону, та в разі потреби, згідно
з частиною другою статті 39 Конституції України, звернутися до суду для
вирішення спірних питань (абзаци 4-6 пункту 2 мотивувальної частини рішення
Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 року № 4-рп/2001).

Відтак, жоден орган державної влади чи орган місцевого самоврядування не
має повноважень щодо заборони проведення масових заходів, а мета повідомлення
про його проведення це лише вивчення питання про необхідність звернення до
суду з позовом про заборону певного масового заходу.

Більше того, Конституційний Суд України за конституційним поданням
Уповноваженого Верховної Ради України вже окреслював своє правове бачення
відповідності нормам Конституції України норми частини 5 статті 21 Закону
України “Про свободу совісті та релігійні організації”, якою передбачалось, що



публічні богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії проводяться щоразу
з дозволу відповідної місцевої державної адміністрації, виконавчого органу
сільської, селищної, міської ради; клопотання про видачу вказаного дозволу
подається не пізніш як за десять днів до призначеного строку проведення
богослужіння, обряду, церемонії чи процесії, крім випадків, які не терплять
зволікання.

Так, в абзацах 2-3 пункту 2.2 мотивувальної частини рішення
Конституційного Суду України від 08 вересня 2016 року № 6-рп/2016 зазначено,
що згідно з Керівними принципами зі свободи мирних зібрань (2-ге видання),
підготовленими Організацією з безпеки і співробітництва в Європі/Бюро з
демократичних інститутів і прав людини та Європейською Комісією "За
демократію через право" (Венеціанська Комісія), схваленими цією комісією на
83-му пленарному засіданні 4 червня 2010 року, зібрання - це свідома та тимчасова
присутність у публічному місці групи осіб з метою вираження спільних інтересів;
захист має надаватися усім видам мирних зібрань; тільки мирні зібрання
підлягають захисту; зібрання вважається мирним, якщо воно має
ненасильницький характер і його організатори мають мирні наміри (пункт 1
розділу "А").

За практикою Європейського суду з прав людини, оскільки релігійні громади
традиційно існують у вигляді організованих структур, то стаття 9 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі - Конвенція), яка
передбачає право кожного на свободу думки, совісті та релігії, має тлумачитися
відповідно до її статті 11, яка гарантує кожному свободу мирних зібрань і
свободу об’єднання з іншими особами та захищає об’єднання громадян від
невиправданого втручання з боку держави; релігійні зібрання підпадають під
захист статті 11 Конвенції, яка поширює свою дію як на приватні зібрання, так і
на зібрання у публічних місцях, а також на статичні зібрання і публічні процесії
(пункт 112 Рішення у справі "Свято-Михайлівська Парафія проти України" від 14
червня 2007 року, пункти 15, 25 Рішення у справі "Баранкевич проти Росії" від 26
липня 2007 року).

З огляду на наведене Конституційний Суд України дійшов висновку, що
положення частини п’ятої статті 21 Закону, а саме "в інших випадках публічні
богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії проводяться щоразу з
дозволу відповідної місцевої державної адміністрації, виконавчого органу
сільської, селищної, міської ради; клопотання про видачу вказаного дозволу
подається не пізніш як за десять днів до призначеного строку проведення
богослужіння, обряду, церемонії чи процесії, крім випадків, які не терплять
зволікання", суперечать вимогам статей 8, 24, 35, 39 Конституції України.

Така ситуація щодо невідповідності Порядку вимогам Конституції України
та потенційно створює умови для вчинення корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень.

Відтак, в одних випадках (коли певні посадові особи будуть певним чином
“зацікавлені”) організаторам будуть надаватись дозволи на проведення масових
заходів, а в інших - відмовляти з непередбачених законом підстав, обмежуючи
таким чином конституційні права громадян, мотивуючи організаторів до надання
неправомірної вигоди посадовим особам.

Окрім того, з урахуванням того, що конституційні норми не містять
розмежувань мирних заходів на певні групи чи види (масові заходи, релігійні чи
інші заходи), а в законі не надано визначення та ознаки заходів, на які вони
розповсюджуються, посадові особи зможуть маніпулювати механізмами заборони

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n57
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на проведення таких заходів, оскільки неможливо провести відмежування заходів,
які передбачені статтею 39 Конституції України, та тих, які описані в Порядку.

Таким чином, відсутнє законодавство, яке регулює питання масових зібрань.
Актами органів місцевого самоврядування не можуть визначатись поняття у сфері
основоположних прав та свобод людей, і за відсутності профільного закону
будь-які спроби на місцевому рівні відмежувати право на масове зібрання та масові
заходи є перебиранням повноважень Верховної Ради України.

Враховуючи викладене, рекомендується переглянути підхід до реалізації
повноважень, які надаються пунктом 15 статті 22 Закону України "Про столицю
України - місто-герой Київ", та до прийняття профільних законів з питань свободи
зібрань, регулювання порядку організації та проведення масових заходів
відмовитись від практики унормування правовими актами Київської міської ради
питань суспільного життя, які не підлягають відповідній регуляції, що порушує
вимоги Конституції України.

Інші зауваження
Пунктом 1 проєкту рішення пропонується пункт 1.3 розділу І Порядку

організації та проведення недержавних масових заходів релігійного,
культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в
місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19 грудня 2019
року №470/8043 (далі - Порядок) доповнити абзацом три наступного змісту:
“сезонних, сільськогосподарських та тематичних ярмарків”.

Пункт 1.3 розділу І Порядку визначає заходи, на які не поширюється дія
Порядку.

Пунктом 3 проєкту рішення пропонується розділ 2 доповнити пунктом 2.6
змісту: “2.6. Проведення сезонних, сільськогосподарських та тематичних ярмарків
здійснюється відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 травня 2015 року №507
“Про проведення ярмарків у м. Києві”.

Таким чином, автором пропонується визначити сезонні,
сільськогосподарські та тематичні ярмарки як заходи, на які не розповсюджується
дія Порядку.

Разом з тим, відповідно до пункту 1 розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 травня
2015 року №507 “Про проведення ярмарків у місті Києві”, передбачено проводити в
місті Києві регулярні ярмарки, сільськогосподарські ярмарки, сезонні ярмарки,
тематичні ярмарки.

Отже, регулярні ярмарки не включено до цього переліку заходів, на яких не
розповсюджується Порядок. Таким чином, порушуються правила
нормопроєктувальної техніки та створюється невизначеність щодо регулювання
питання проведення регулярних ярмарок та переліку нормативно-правових актів,
які визначають порядок їх проведення.

У разі визначення за доцільне прийняття зазначеного рішення,
рекомендується узгодити його з чинними нормативно-правовими актами з питань
проведення ярмарок та передбачити в тексті проєкту рішення всі види ярмарок без
виключень.

Висновок: проєкт рішення Київської міської ради “Про внесення змін до
Порядку організації та проведення недержавних масових заходів релігійного,
культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті



Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19 грудня 2019 року №
470/8043” містить корупційні ризики та не рекомендується до прийняття
міською радою без додаткового доопрацювання і врахування наданих
рекомендацій.



ЧЕК-ЛИСТ

проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових

№ Корупціогенні фактори
(фактори визнаються корупціогенними, якщо вони

можуть сприяти
вчиненню корупційних правопорушень або
правопорушень, пов’язаних з корупцією)

Підтвердження

1. Корупціогенні фактори, які вказують на неправильне
визначення повноважень суб'єктів правозастосування

Так  __Х_____

1.1. необгрунтованість запровадження або реалізації
дискреційних повноважень

Так  _______

1.2. дублювання повноважень Так  _______

1.3. регулювання відносин щодо питань місцевого значення
актами неналежного суб'єкта нормотворення

Так  _______

1.4. необґрунтоване делегування повноважень Так  _______

1.5. відсутність чи недосконалість процедури вирішення
конфлікту інтересів;

Так  _______

1.6. необґрунтоване запровадження регулювання питань
місцевого значення

Так  ___Х____

1.7. нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
суб'єкта правозастосування

Так  _______

2. Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки
публічних процедур

Так  _______

2.1. нечітка регламентація прав, обов’язків та
відповідальності юридичних та фізичних осіб під час
здійснення публічних процедур

Так  _______

2.2. створення надмірних обтяжень чи штучних перешкод для
отримувачів послуг ОМС

Так  _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) при здійсненні публічних процедур

Так  _______

3. Корупціогенні фактори у сфері регулювання
внутрішньої діяльності  ОМС

Так  _______



3.1. недотримання принципу прозорості та відкритості у
діяльності суб'єкта правозастосування

Так  _______

3.2. відсутність чи недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні посади у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  _______

3.3. недоліки регулювання підстав і процедури звільнення з
керівних посад у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  _______

4. Корупціогенні фактори у сфері регулювання
бюджетних правовідносин

Так  _______

4.1. недотримання порядку формування місцевого бюджету
(місцевих цільових програм)

Так  _______

4.2. ігнорування (неефективне використання) механізмів
публічних процедур під час бюджетного процесу або
розроблення і прийняття місцевих цільових програм

Так  _______

4.3. закладення в проєкт рішення про місцевий бюджет
(місцеві цільові програми) статті витрат на функції, не
властиві ОМС, та/або об'єкти, які не перебувають у
власності територіальної громади або спільній власності
територіальних громад

Так  _______

4.4. недотримання механізмів внутрішнього контролю та
внутрішнього аудиту при розпорядженні бюджетними
коштами

Так  _______

5. Інші корупціогенні фактори Так  __Х____

5.1. юридична колізія Так  ___Х____

5.2. прогалина Так  _______

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


