
                                                                        
 
                                         
                                                       РІШЕННЯ 

двадцять шоста сесія VІ скликання 
 

від  10.10.2013 р. №1227 
 
Про внесення змін до Порядку організації та  
проведення недержавних масових заходів  
політичного, релігійного, культурно –  
просвітницького,  спортивного видовищного  
та іншого характеру 
 

З метою досягнення  оптимізації в співпраці з недержаними 
громадськими організаціями з питання проведення недержавних  масових   
заходів політичного, релігійного, культурно - просвітницького,  спортивного 
видовищного та іншого характеру, відповідно до ст.39 Конституції України, 
ст.11 Конвенції  «Про захист прав людини та основоположних свобод», ст.21 
Міжнародного пакту  «Про громадянські та політичні права», рішення 
Конституційного суду України від 19.04.2001р. по справі №4-рп/200, подання 
Коростенського міжрайонного прокурора  « Про усунення порушень вимог 
законодавства з приводу мирних зібрань» вх. № 1168/02-13 від 30.09.2013р., 
керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Коростенська міська рада, 

 
ВИРІШИЛА: 
 
     1.  п.1 «Порядку  організації та проведення недержавних масових               
заходів політичного, релігійного, культурно - просвітницького,    спортивного 
видовищного та іншого характеру», затвердженого рішенням   Коростенської 
міської ради від 26.08.1999р. (десята сесія двадцять третього скликання)  «Про 
затвердження порядку організації та проведення недержавних масових  заходів 
політичного, релігійного, культурно - просвітницького, спортивного 
видовищного та іншого характеру»,  
          який викладений в редакції: 
         « Для проведення недержавних масових заходів, за винятком проведення 
мирних процесій, ( надалі заходи), їх організаторами не пізніше , ніж за 10 днів  
до проведення подається письмове повідомлення до виконавчого органу міської 
влади. В повідомленні зазначається мета, форма, місце проведення заходу, 



маршрут проходження, час його  початку та закінчення,  передбачувана 
кількість учасників, прізвище,  ім’я організаторів,  місце їх проживання, номер 
контактного телефону, дата подачі   повідомлення, необхідність ( чи відсутність 
такої) використання підсилюючої апаратури. Повідомлення підписується    
організаторами заходів»,  
           змінити та викласти в наступній редакції: 
          « Для проведення недержавних масових заходів, за винятком проведення 
мирних процесій, (надалі заходи), їх організатори мають письмово сповістити 
виконавчий орган міської ради  про проведення цих заходів заздалегідь, тобто у 
прийняті строки, що претендують даті їх проведення. В повідомленні 
зазначається мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час 
його  початку та закінчення,  передбачувана кількість учасників, прізвища,  
імена організаторів,  місце їх проживання, номер контактного телефону, дата 
подачі   повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання 
підсилюючої апаратури. Повідомлення підписується    організаторами заходів». 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                                     В. Ходаківський 
 
Керуючий справами виконкому                                                    А. Охрімчук 
 
Начальник юридичного відділу                                                     Т. Камінська 


