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Про зупинення рішення Рівненської міської ради  
«Про заборону проведення на території м. Рівне  

маршів представників ЛГБТ спільнот» 
  

Як стало відомо зі ЗМІ сьогодні, 24 грудня 2019 року, депутати           
Рівненської міської ради підтримали проєкт рішення «Про заборону        
проведення на території м. Рівне маршів представників ЛГБТ спільнот».  

Вказаним рішенням забороняється на території м. Рівне пропаганда        
різних видів девіантної статевої поведінки, у тому числі у формі так званих            
«маршів рівності», «прайдів», «гей-парадів», «фестивалів квір-культури»      
тощо, що проходять в місцях масового дозвілля сімей з дітьми та           
унеможливлюється у межах м. Рівне проведення публічних кампаній і         
заходів, які складають загрозу інституту сім’ї як складовій стратегії         
національної безпеки України, дискредитують сімейні цінності, містять       
елементи сексуального чи еротичного характеру («марші рівності»,       
«прайди», «гей-паради», «фестивалі квір-культури» тощо) та є такими, що         
можуть завдати шкоди моральному благополуччю дітей (ст. 20 Закону         
України «Про охорону дитинства»). У випадку надходження повідомлення        
про проведення таких заходів, із метою захисту морального життя         
неповнолітніх, на підставі ст. 7 Закону України «Про захист суспільної          
моралі», – відповідний орган зобов’язується звернутися до суду із позовом          
про заборону таких заходів в інтересах національної безпеки, громадського         
порядку та суспільної моралі, відповідно до статті 182 КУпАП. 

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Фундація     
Регіональних Ініціатив» висловлює своє занепокоєння та вважає це        
рішення таким, яке порушує фундаментальні права людини, зокрема        
право на мирні зібрання та принцип недискримінації.  
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Під час прийняття вказаного рішення як депутатами-суб’єктами       
нормотворчої ініціативи, так і міською радою в цілому не враховано, що за            
приписом частини 1 статті 140 Конституції України місцеве самоврядування         
є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного         
об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста —           
самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і         
законів України.  

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи         
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи         
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що            
передбачені Конституцією та законами України.  

З цією нормою Конституції України чітко кореспондується частина 3         
статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,         
відповідно до якої органи місцевого самоврядування та їх посадові особи          
діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені           
Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності         
Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету        
Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим — також         
нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної        
Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції. 

Виходячи з цих конституційних положень у системному зв'язку з         
положеннями статті 6 Конституції України про те, що державна влада в           
Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та          
судову, Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 26 березня 2002           
року визначив політико-правову природу органів місцевого самоврядування,       
які не є органами державної влади, а є представницькими органами, через які            
здійснюється право територіальної громади самостійно вирішувати не       
будь-які питання суспільного життя, а питання саме місцевого значення,         
тобто такі, які пов'язані передусім з життєдіяльністю територіальних громад і          
перелік яких визначено у Конституції і законах України (пункти 4, 5           
мотивувальної частини Рішення від 26 березня 2002 року № 6-рп/2002 у           
справі про охорону трудових прав депутатів місцевих рад). 

Згідно зі статтею 39 Конституції України 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. 
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Стаття 24 Конституції України передбачає, що громадяни мають рівні         
конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути            
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,         
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,         
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Відповідно до статті 11 Конвенції про захист прав людини та          
основоположних свобод, яка ратифікована Україною і є частиною        
національного законодавства, кожен має право на свободу мирних зібрань і          
свободу об'єднання з іншими особами, а відповідно до частини другої цієї ж            
статті здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих,           
що встановлені законом. 

Отже, системний аналіз вказаних конституційних норм дає підстави        
вважати, що обмеження на реалізацію права на мирні зібрання, в т.ч. і            
ЛГБТ-заходів, не може бути предметом регулювання рішення міської ради,         
оскільки може встановлюватися виключно 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.  

Необхідно констатувати, що рішення Рівненської міської ради від 24         
грудня 2019 року «Про заборону проведення на території м. Рівне маршів           
представників ЛГБТ спільнот» прийнято з порушенням Конституції України        
та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Фундація     
регіональних ініціатив” послідовно відстоює право на мирні зібрання в         
Україні. Осередок нашої організації тривалий час діяв в місті Рівному          
організовуючи освітні, культурні та правозахисні ініціативи для місцевої        
молоді.  

На підставі вищевикладеного вимагаємо накласти вето на рішення        
Рівненської міської ради «Про заборону проведення на території м. Рівне          
маршів представників ЛГБТ спільнот», як на таке, що суперечить         
Конституції та законам, а також міжнародним зобов’язанням України.  

Про результати розгляду цього звернення просимо повідомити на        
адресу електронної пошти head@fri.com.ua. 
  
 
 
 
Голова ФРІ Степан ЗОЛОТАР 
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