
 
 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 20 березня 2018 року              № 1551 

 

Про інформацію управління патрульної поліції 

в м. Кропивницькому щодо подій біля будівлі 

ВАТ “Кіровоградгаз” 

14, 15, 16 березня 2018 року 

  

Відповідно до пункту 40 частини першої статті 26 Закону України 

,,Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію                          

начальника управління патрульної поліції в м. Кропивницькому Цюцюри А.І. 

щодо подій біля будівлі ВАТ “Кіровоградгаз” 14, 15, 16 березня 2018 року, 

Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Взяти до відома інформацію начальника управління патрульної поліції 

в м. Кропивницькому Цюцюри А.І. щодо подій біля будівлі                          

ВАТ “Кіровоградгаз” 14, 15, 16 березня 2018 року (додається). 

 

 

 

Міський голова         А.Райкович 



Інфомація
щодо подій під стінами ВАТ «Кіровоградгаз»

14,15,16 березня 2018 року

Розпочинаючи свій виступ перш за все хочу нагадати присутнім деякі
положення ЧИІ-П-ІОГО законодавства:

Статтею 13 Конституції Україі-ш визначено, що Держава забезпечує
захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання. Усі суб'єкти права
власності рівні перед законом.

Статтею 39 Конституції України визначено, 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 лшпе 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.

Статтею 19 Конституції України визначено, 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.

Працівниками Управління у період 14-16 березня поточного року
забезпечувалася охорона публічного порядку за листом з Кропивницького
відділу поліції та забезпечувалось перше реагування на 9 звернень громадян
по спец. лінії «102» про порушення їх прав. Усього до вказаних заходів було
залучено 34 працівники патрульної поліції, якими завдяки спільними із

працівниками Кропивницького відділу поліції не допущено масових
порушень публічного порядку та безпеки.

Начальник Управління патрульної поліції
в Кіровоградській області А.І. Цюцюра


