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Від: Державного секретаря Кабінету Міністрів України В.В. БОНДАРЕНКА. 
 

Стосовно: завчасного виявлення та реагування на проблемні питання, які можуть 

призвести до проведення мирних зібрань протестного характеру, та 

організації взаємодії з учасниками таких зібрань біля Будинку Уряду. 
 

1. Суть питання 

Відповідно до статті 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно 

і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно 

сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. 

У разі організації мирних зібрань біля Будинку Уряду Секретаріат Кабінету Міністрів 

забезпечує взаємодію з організаторами та учасниками зібрань для уточнення вимог, 

надання роз’яснень щодо порядку їх офіційного подання, організації, у разі потреби, 

зустрічей (переговорів).  

Водночас у багатьох випадках проведення мирних зібрань можна уникнути, завдяки 

завчасній роботі органів виконавчої влади: залучення заінтересованих сторін 

(стейкхолдерів) до формування та реалізації державної політики (у т. ч. шляхом 

проведення публічних консультацій), моніторингу проблемних ситуацій, поширення 

коментарів (роз’яснень) стосовно дій Уряду, органів виконавчої влади щодо питань, які 

можуть спричинити протестні настрої, проведення посадовими особами зустрічей для 

обговорення шляхів врегулювання проблемних питань. 

Крім того, для уникнення проведення повторних або безстрокових мирних зібрань 

біля Будинку Уряду важливими є участь у зустрічах з їх організаторами представників 

органів виконавчої влади, уповноважених надавати роз’яснення щодо порушених питань 

та організовувати переговорний процес, а також належний розгляд відповідних звернень.  
 

2. Пропозиції 

Доручити міністрам, іншим керівникам центральних органів виконавчої влади, 

головам обласних, Київської міської державних адміністрацій: 

1) забезпечити залучення заінтересованих сторін до формування та реалізації 

державної політики, у т. ч. шляхом проведення публічних консультацій; 

2) забезпечити проведення моніторингу проблемних питань, які можуть призвести до 

мирних зібрань протестного характеру (аналізу звернень, матеріалів ЗМІ, соціальних 

мереж тощо). У разі отримання інформації про заплановане мирне зібрання вживати 

заходів до розгляду проблемних питань, поширення коментарів (роз’яснень), 

налагодження переговорного процесу з організаторами такого зібрання; 

3) у разі проведення мирного зібрання біля Будинку Уряду з питань, які належать до 

компетенції відповідного органу виконавчої влади, делегувати заступника керівника 

(іншого представника) такого органу, уповноваженого надавати роз’яснення щодо 

порушених питань, організовувати переговорний процес; 

4) забезпечити належний розгляд питань, порушених у зверненнях учасників мирних 

зібрань біля Будинку Уряду, поширення відповідних коментарів (роз’яснень) та 

інформування Кабінету Міністрів України про результати проведеної роботи.  
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