
БРОВАРСЬКА МІ СЬКА РАДА !(ИІвської ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННЯ 

Про визначення місця проведення зборів міТllнгів 
• u " 

ЗУСТРlчеи з виборцями У місті Бровари під час 
передвиборної агітації позачергових виборів 
народних депутатів 30 вересня 2007 року. 

/ 

Відповідно до ст. 25 Закону Украіни <<Про місцеве самоврядування в 
Україні» Броварська міська рада, 
вирішила: 

1. Визначити місцем проведенНJI зборів, мітингів, зустрічей з виборЦJIМИ у 
місті Бровари під час передвиборної агітації позачергових виборів 
народних депутатів ЗО BepeCНJI 2007 року цеmpальна алея в парку 
Перемога. 

2. Контроль за виконанням даного рішеННJI покласти на начальника 
відділу внутрішньої політики Шестопала В.В. 

Секретар ради 
І.В. Сапожко 

м.Бровари 
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Погоджено: 

ВИКОнуІоча обов' ЯЗКИ 
начальника юридичного відділу
головний спеціаліст 

Начальник загального відділу 

о ОО 70~' 

А.В. Баба-Мірзоєва 

Н.І. Гнатюк 



" ЗАУВАЖЕННЯ 
до ріDJеlIПВ. Про ВllзначеllНВ міс:цв npOBeдellHB з60. •• • .. 
,роваРII ПІД час: передВІ160РЧОУ агітаціУ поза РІВ, &lml~nВ, 3УІ:Трlчеll 3 ВI160РЦВ&Ш у &Ііеті 

черrовпх вп60РІВ IlаРОДRl1Х депутатів 30 вереси. 
2007 року" 

Дане рішення не відповідає н . 
. б"· б ормам ДІЮЧОго законодавства, порушує права 

та Інтереси су ЄКТІВ ви орчого процесу. 

.. "Так, відповідно ~o с:.66 Закону України "Про вибори народних депутатів 
УкраІНИ , п~!,ед~Иб?рна ar:TaцUl проводиться у формах проведення мітингів, походів, 
демонстрацlИ, ПІкеТІВ, .~БОРІВ громадян, зустрічей з виборцями та інших формах, що не 
суперечать КОНСТИТУЦl1 та законам України. 

Статтею 71 Закону України "Про вибори народних депутатів Украіни" 
встановлені обмеження щодо ведення передвиборчої агітації, а п.26 передбачено, що 
перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також 
порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою 

відповідальність, встановлену законами України. 

Відповідно до ст.З8 п.б пп.З повноваженнями щодо вирішення відповідно 
до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, 
спортивних, видовищних та інших масових заходів, здійснения KOH'1'pO~ за 
забезпеченням при їх проведенні громадського пор~ належать до ВІДання 
виконавчих органів міських рад, тобто до виконавчого коМІтету. 

т иймаючи дане рішення Броварська міська рада вийшла за межі 
ому пр б"· б 

НаданиХ ій повноважень та обмежила права су ЄКТІВ ви орчого процесу .на 

проведення передвиборної агітації. 

Виконуюча обов"язки начальника 
Юридичного відділу - головний 
спеціаліст 

А.В.Баба-Мірзоєва 



07400, Украіна 
київська обл. 
м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 

Щодо зупинення рішення міської ради 

Тел.: (294) 5-40-94, 5-41-90 
. . Факс (294) 5-53-82 

E-mall: mlskradaObrovary.klev.ua 

Броварській міській раді 
Київської області V скликання 

В порядку части~~. 4 стаni 59 Закону Украіни <<Про місцеве 
с~оврядуванWl в .!КPa1HI~~ вваж~: що підлягає зупиненlПО наступне 
РІшення БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради КиIВСЬКОЇ області V СЮІИКання, прийняте 
2З серпня 2007 року - <<Про визначення MicЦSl проведення зборів мітингів 
ЗУСТРІчей З виборцями У місті Бровари під час передвиборн~ї агітаціУ 
позачергових виборів народних депутатів ЗО вересня 2007 року». 

В обrpунтування необхідності зупинення вказаного рішення навожу 
наступне: 

Відповідно до ст.66 Закону Украіни "Про вибори народних 
депутатів Украіни", передвиборна агітація проводиться У формах проведення 
мітиmiв, походів, демонстрацій, пікетів, зборів громадин, зустрічей з· 
виборцями та інших формах, що не суперечать Конституції та законам 
Украіни. 

Статтею 71 Закону Украіни "Про вибори народних депутатів 
України" встановлені обмеження щодо ведення передвиборчої агітації, а п.26 
передбачено, що перешкоджання здійсненню права на проведення 
передвиборної агітації, а також порушення BCT~o~eHOГO. законом порядку 
проведення такоі агітаціі тягнуть за собою ВІДПОВЩальН1СТЬ, встановлену 

законами УкраіНИ. 

Відповідно до ст.З8 п.б пп.З повноваженнями щодо вирішення 
відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і 
демонстрацій, спортивНИХ; видовищних та.. інших ма~ових заходів, 
здійснення контроJПO за забезпечеННJIМ при ІХ проведеННІ громадського 
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порядку належать до відання виконавчих органів міських рад, тобто до 
виконавчого комітету. 

. Тому ~~иймаючи дане рішення Броварська міська рада вийшла за 
меЖІ наданих Іи ПОВноважень та обмежила права суб'єктів виборчого 
процесу на проведеННJI передвиборної агітації . 

•• W ~ргани ~icцeBOГO самОВРJlдуваННJI, в т.ч. Броварська міська рада, в 
С~ОIИ ДІJlЛЬНОСТІ мають керуватись згідно зі статтею 4 Закону Украіни «Про 
МІсцеве самОВРJlдування в Україні» принципом законності, що означає 
обов' JlЗОК діJlТИ лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України, іншими нормативно
правовими актами (ч.3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» ). 

Приймаючи дане рішення Броварська міська рада порушила принцип 
законності, передбачений ст.. 4, 24 закону України <dIpo місцеве 
самоврядування в Україні», а вийшла за межі своЇХ повноважень. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною 4 статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядув8ННJI в Україні» вношу на повторний 
розгляд Броварської міської ради Київської області V СКJIИКaнНJI із 
врахуванням моїх зауважень рішення, ПРИЙНJlте 23 серпня 2007 року <dIpo 
визначеННJI MicЦJI проведенНJI зборів, мітингів, зустрічей з виборцями у місті 
Бровари під час передвиборної агітації позачергових виборів народних 
депутатів 30 BepecНJI2007 року». 

Міський голова В.О. Антоненко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р 
ВІДДІЛ У СПРАв~~СЬКОI ОБJIAСТІ 

ЦЕНТР СОЦІАЛЬних СЛУЖБ І ТА МОЛОДІ 
- ДJlЯСIМ'I,ДІТЕЙТА МОЛОДІ 
255020 Київська область, м. Бровари вул ~ . 
ТелефовІфакс: (294) 6-19-00 ,. агаРІВа, 18 
вiд.,J/f.ЛР. ~I Н!! rl~ -09, ~-fО{ 
каН! за~ ___ _ 

Про ввдшеННR житла 

Розpaxymcoвd рахунок 
N! 35426030005062 
МФО 821018 Y]IJ.C 
в Київській обnacтi М. Київ 
код 23582074 

Завідуючому відділом 
3 житлових питань 

Маковському В.М. 

~ановннй ВОJlодимиреМИКOJJайовнчу! 

До Центру соціальних служб ДЛJI сім'ї, дітей та молоді звернулась 
.. Запорожець Людмила Миколаївна, інвалід П групи, проживаюча за адресою: вул. 
Незалежності, 2а, кв.І7, з прохamuJМ щодо СПРИЯНВJI у видшенві житла. 

Спеціалістами Центру було здійснено обстежеlllDl житлово-побyrових умов 
сім'ї Запорожець, в ході вого з'ясовано, що Е одвохімнатвій квартирі 
готельного типу загальною площею 20,7 ХВ.М, жилою площею 10,1 ХВ.М разОМ з 
Людмилою Миколаївною проживає її донька, Губська Світлана Олексаидрівна, 
26.03. 1976р.и., .па часто хворіє та звть, Губський Микола Миколайович, 
19.12. 1976р.и., JПCИЙ є iивaJIjдом П групи та чоловік Людм:или Миколаівви - Лола 
Володимир Ілліч. 

В зв'JJЗICY з тим, щО в квартирі проживають! зареєстровані чотири ~~б~~ 
двоє з JПCИX Є інвалідами П групи, просимо Вас видІЛИТИ житло Д1UI МОЛОДОІ СІМ 1 

губсысих та сім'ї Запорожець Jlюдмили МиколаівШІ першочергово. 

Заздалегідь вдичні 

Начальник відділу 
соціальноі роботи 

Н.LВоЙТенко 



АКТ'ОБСГЕЖЕНня ЖИТЛОВО-ПОБУТОВих УМОВ СІМ'І 
Ne..G.i- і I'~_' 

-
Проведено обстеження житлово~обутових УМОВ сім'і 1~.?X!e=W 
_ "''1;,.,ЦііКіі ,.t{t.t.ФUt, ~t"It!" 

--------- -----------------------
Склад сім'і{мати, батько, або особи, ві іх замінJПOТ~ діти, інші члени сім'ї): 

.N'! ПІБ Ступінь Дата Місце роботи 
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