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Поддуізних І.

Виконавчим комітетом ІІ.Борщагівської сільської ради розглянуто Ваш запит про 
надання публічної інформації, за вх. №445 від 09.10.2617р., за результатами розгляду 
повідомляємо наступне:

- Відповідно до ст.19 Конституції України, орган}и 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.

Відповідно до ст.10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють 
відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і 
повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та 
іншим законами.

На Ваш вищезазначений запит виконавчий комітет ІІ.Борщагівської сільської ради 
надає наступну інформацію:

Відповідно до ст.2 ЗУ «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону» - Правовою основою діяльності громадських формувань з 
окороки громадського порядку і державного кордону є Конституція України 
цей Закон, інші закони України, акти Президента України 
рішення місцевих державних адміністрацій та органів

і Кабінету Міністрів України, 
місцевого самоврядування з 

питань охорони громадського порядку І державного кордону, боротьби із злочинністю 
і адміністративними правопорушеннями, а також положення (статути) цих формувань.

Відповідно до ст.З ЗУ «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону» - Громадські формування з охорони громадського порядку 
державного кордону створюються і діють у взаємодії з правоохоронними органами, 
Державною прикордонною службою України, органами виконавчої влади та органами

http://www.pbrada.gov.ua


гуманізму, законності, гласності, 
і громадянина, прав і законних

охорони громадського порядку і 
державні адміністрації та органи

формувань організовується, 
)ганами Національної поліції,

місцевого самоврядування, додержуючись принципів 
добровільності, додержання грав та свобод людини 
інтересів юридичних осіб, рівноправності членів цих формувань.

Координацію діяльності громадських формувань з 
державного кордону здійснюють відповідно місцеві 
місцевого самоврядування.

Повсякденна (оперативна) діяльність таких 
спрямовується і контролюється відповідними 
підрозділами Державної прикордонної служби України.

Надаємо вам копії витребуваних документів: - Статут Громадського формування з 
охорони громадського порядку «Петрогіавлівський муніципальний патруль», в якому 
міститься інформація щодо регулювання та регламентації діяльності даного 
Громадського формування; - рішення виконкому П.Борщагівської сільської ради від 
13.10.2016р. № 386 «Про створення Громадського формування з охорони громадського 
порядку «Петрогіавлівський муніципальний патруль».

На підтримку правопорядку на території П.Борщагівської сільської ради ГФ з 
охорони громадського порядку «Петропавлівський муніципальний патруль» витрачено 
грошові кошти у 2017році -  235 350, 00 грн. згідно розподілу виділених бюджетних 
асигнувань.

Виплата вищезазначених грошових коштів даному Громадському формуванню 
здійснено на підставі рішень сесій П.Борщагівської сіл 
вимог чинного законодавства.

Додатки:

1. копія Статуту Громадського формування з охіррони громадського порядку 
«Петропавлівський муніципальний патруль» - на 11 арк.;

2. копія рішення виконкому П.Борщагівської сільської ради від 13.10.2016р. № 386 
на 1 арк.

ьської ради у відповідності до

Сільський голова Кодебський О.І.

Виконавець: Дідескуль А.Л.



і

№ 386

Петропавлівсько-Борщагівсьіса сільська рада 
Києво-Святошинсьісого району Київської області 

В И К О Н А В Ч И Й  К р  М І Т Е Т 
Р І Ш Е Н Н

13 жовтня 2016 року

“Про створення громадського 
формування з охорони громадського 
порядку”

До виконавчого комітету ПетропавлівськоББорщагівської сільської ради 
надійшло звернення Криницького Андрія Леонідовича про створення 
громадського формування з охорони громадського порядку
«Петропавлівський муніципальний патруль» на території Петропавлівсько- 
Борщагівської сільської ради.

Розглянувши представлені матеріали та керуючись Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про участь громадян в 
охороні громадського порядку та державного кордону » та Закону України 
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», виконавчий 
комітет Петропавлівськб-Борщагівської сільської ради,-

ВИРІШИВ:

1. Інформацію представника громадського формування Криницького Андрія 

Леонідовича щодо створення громадського формування з охорони 

громадського порядку «Петропавлівський 

прийняти до відома.

2. Затвердити Статут громадського формування з охорони громадського 

порядку «Петропавлівський муніципальний патруль».

3. Проінформувати громадськість щодо створення громадського формування

муніципальний патруль»

-сайт

сільської ради.

С.М.Мартюк





І. Загал ьш положення

£Л

1. Громадське формування з охоро 
створюється відповідно до Закону 
громадського порядку і державного к

Повна назва формування -  Гром|, 
порядку «Петропавлівський муніципе

Скорочена назва формування 
правопорядку «ПМП».

2. Формування створюється як 
засадах з метою сприяння органу 
органам, а також посадовим особам у 
кримінальних правопорушень, захи 
суспільства і держави від протигірав 
майна під час стихійного лиха та ініїщ

3. Правовою основою діяльності 
України «Про участь громадян в 
кордону», інші закони України, ак 
України, рішення місцевої державної 
питань охорони громадського пор 
кримінальними правопорушеннями, а

4. Формування є юридичною особо 
установах банків, печатку із власниг 
реквізити.

5. Формування відповідає за свФ 
майном, від свого імені набуває мак 
виступати позивачем та відповідачем

6. Юридична адреса формуваш 
Києво-Святошинського району Київс

ни громадського порядку, далі формува 
України «Про участь громадян в охо 
зрдону».
дське формування з охорони громадсьі 
ьний патруль».
- Громадське формування з охсф

ох
:ти

II. Основні завдання

7. У сфері охорони громадського
* надання допомоги органам Наці 

порядку і безпеки громадян, запоні 
правопорушенням;

* інформування органів та підрозд 
готуються, злочини, місця зосереджень

* сприяння органам внутрішніх 
розшуку осіб, які їх вчинили, захис': 
організацій, громадян від злочинни> 
дорожнього руху та боротьбі з дит 
неповнолітніх.

8. У разі виникнення надзвичайни
* надання невідкладної допомоги 

чи правопорушень;

громадське об’єднання на добровідь 
місцевого самоврядування, правоохорон 

запобіганні та припинені адміністративг 
сті життя і здоров’я громадян, інтер 
них посягань, а також у рятуванні люд 
х надзвичайних ситуацій, 
формування є Конституція України, Зг 
ороні громадського порядку і державі 
Президента України і Кабінету Мініе 
адміністрації та органу самоврядувань 

ядку, боротьби із адміністративними 
також Статут формування, 
ю з моменту його реєстрації, має рахуй 

4 найменуванням, штамп та інші необ|х

їми зобов’язаннями усім належним й 
нові і немайнові права та обов’язки, м 
у суді, арбітражному та третейському су, 
я: 081.30, с.Петропавлівська Борщагі 

Ікої області, вул. Ярослава Мудрого, 1-А.

формування

Порядку: 
анальної 
ганні ад

поліції у забезпечені громадсы 
міністративним та криміналь

л і в внутрішніх справ про вчинені або ті, 
ья криміногенного елементу; 
справ у виявленні і розкритті злочи 
і інтересів держави, підприємств, уста: 

посягань, участь у. забезпеченні безгЛ . ■ -У- V"' кУФ А,
ячою бездоглядністю і правбпорушенн

<ситуацій: 
особам, які

/-Т
потерпіли від нещасних випа,



участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку.

III. П р а в а с}) о р м у вашім

»рмування та його активісти мають право 
охорони громадського порядку раіо

з сільській місцевості самості

9. Для виконання своїх завдань фо
* брати участь у забезпечень! 

працівниками органів внутрішніх справ, а
шляхом виконання конкретних доручень керівника або відповідальної ос 
відповідного органу внутрішніх справ;

* вживати разом з працівникам
припинення адміністративних та кри

* представляти і захищати інтереси своїх

ми органів внутрішніх справ заходів 
мінальних правопорушень;

активістів у державних органа:
підприємствах, установах, організація

* взаємодіяти з іншими оргаь 
відповідним органом місцевого са 
беруть участь у заходах, спрям 
профілактичної роботи з особами, 
кримінальних правопорушень -  на. 
сфері економіки, податкового зако(і 
порушеннями правил торгівлі та уп 
пунктів -  охорону природи і пам’ятр 
дорожнього руху;

* вносити до органів державно 
підприємств, установ та організацій 
щодо запобігання адміністративн 
виникненню причин та умов, що спр

* підтримувати зв’язок з відлов 
країн з метою обміну досвідом робот

10. Формування провадить 
територіального органу внутрішніх с

* спільного з працівниками с 
виставлення постів на вулицях, май 
компактного проживання громад 
організацій, навчальних закладів, у 
порядку під час проведення мг 
передбачених законом, з виконавчим

* взяття участі у здійсненні заход 
боротьбу з окремими видами правопо

х, навчальних закладах; 
ами громадської самодіяльності, а та 

фоврядування і депутатським корпусом, 
ованих на -  проведення індивідуалі 

Схильними до вчинення адміністративна 
дання допомоги у боротьбі із злочинам 

одавства а також пияцтвом, наркоман
ррядкуваї 
к історії т

IV. Структура і те ріг:
діяльність форму

та11. У формуванні створюються
* Штаб -  здійснює організацію та
* патрульно-постовий сектор ( 

порядку та нагляд з дотримання вста

ня території міст, інших насеїлє
■а культури -  забезпечення бе;зг

влади, органів місцевого самоврядуваї
о від форми власності пропоз 

кримінальним правопорушені 
іиненню;
Юмадськими організаціями і ні

незалежне 
им і 

чяють їх ві 
ідними 
и.
;;вою діяльність під контролем відповіді 
прав:
рганів внутрішніх справ патрулюванії 
данах, інших громадських місцях, у міс 
;ш, розташування підприємств, уста: 
часті в забезпеченні охорони громадам 
сових заходів, погоджених у випад 
и органами місцевих рад;
їв правоохоронних органів, спрямованій; 
рушень,

орія, в межах якої провади ться 
за н ия Ф-- *

кі структурні підрозділи: 
керування діяльності.формування;
1ПС) забезпечує . охорону " громадбьі 
ювлених правил;



* сектор забезпечення (СЗ) -  вживає заходи із забезпечення матеріалі 
технічними засобами,

12. Формування діє в межах території, що підпорядкована виконк 
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського рай 
Київської області.

V. Створення та діяльність к 
органів формування, їх

єрів них і виконавчих 
повноваження

виконавчого органу, або не менше

13. Вищим керівним органом формування є загальні збори активі 
формування.

14. Загальні збори скликаються два раз|и на рік -  останній тиждень чер 
та останній тиждень грудня.

Позачергові загальні з(|ори можуть бути скликані на вик
20 відсотків загальної кількості активі 

формування, чи на вимогу ревізійної Комісії.
16. Не пізніше ніж за 10 календарних йнів до дати проведення загаль 

зборів активісти формування повідомляються гро порядок денний, дату та м 
їх проведення.

17. Загальні збори є правоможними, якіщо на них присутні не меі-шік
сазі відсутності кворуму визначається |г 
< зборів, про що активісти формуф

відсотків активістів формування. У 
дата і місце проведення загальни
повідомляються додатково.

18. Рішення на загальних збоЬах приймаються простою більшістю гоя
і оформляються протоколом, що 
загальних зборів. Протокол підлягає г 

19. Рішення, прийняті на за 
активістів формування, у тому числі

підписується головуючим та секрета 
остійному вберіганню, 
гальних зборах, є обов’язковими для! 
тих, що не голосували за прийняття ці

*

рішення, крім рішень, що стосуються майнових прав і ооов язків активі 
формування, які є обов’язковими тільки для тих) активістів, що голосували 
прийнятім.

20. До виключної компетенці
* прийняття Статуту формування і
* затвердження складу та обрання 

його заступників;
* затвердження порядку прийняття та виключення громадян за їх заяво) 

складу активістів формування;
* затвердження кошторису формуЕ
* прийняття рішення про прилине?

і загальних зборів належить: 
а внесення змін і додатків до нього; 
керівника виконавчого органу формував

ання;
ня діяльності формування; 
ування витрат на викорис'гання приваїзатвердження порядку відшкод 

транспортних засобів;
* затвердження річного звіту Про діяльність формування." та висне 

ревізійної комісії;
* вирішення питання щодо сплати
* вирішення питання про призне 

виду заохочення активістів формуван

внесків та їх розміру.;
чення та роз 
-ія;

мір матері азі ьнбгрдабо mu



21.

затвердження структури формування;
вирішення питання щодо відчуження основних фондів формування.

Для забезпечення поточної діяльності формування створює'
ий і підконтрольний загальним зб;овиконавчий орган Штаб, підзвіти 

формуван ня.
22. До компетенції Штабу належить:
* підготовка кошторису формування, річноіго звіту про діяльність формуван 
¥ ведення обліку посвідчень, нарукавних пов’язок активістів формуваї

іншої амуніції та форменого одягу;
* укладання договорів на користування майном фізичних і юридичних осі 

тому числі транспортними засобами, інвентарем, засобами зв’язку;
* ведення документації, бухгалтерського обліку та подання звітності;
* організація проведення загальних зборів;
23. Керівник Штабу забезпечує виконання рішень загальних збори 

рішень виконавчого органу, діє без доручення від імені формування, уклад; 
межах своєї компетенції угоди, розпоряджається коштами формування відлові 
до затвердженого кошторису.

24. Засідання Штабу про в от 
щокварталу і скликаються його 
приймається не менше ніж 2 /3  голос

25. Для здійснення контро.)
Штабу із розрахунку активістів форм

26.

яться не рідше одного разу на три міс 
серівником, Рішення виконавчого орг 
в усіх його активістів.

.по за фінансово-господарською діяльні 
/вання обирається ревізійна комісія. 

Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний сь
затверджується загальними зборами (

27.
діяльність формування, його кош 
урахуванням висновків ревізійної кок

28. Ревізійна комісія зобо 
загальних зборів формування у разі в 
Штабу.

юрмуванш
Рішення загальних зборів щодо (затвердження річного звіту

горису, рфзміру внесків приймаються 
ісії.
в’язана вимагати позачергового склика 
иявлення зловживань, вчинених активіст

VI. Умови і порядок зачисл
і ви

29. До складу формування прийу 
ти річного віку, виявили бажання бра 
за своїми діловими, моральними я 
добровільних засадах взяті на себе зоб

30. Активісти формування можу 
за місцем реєстрації формування 
спеціальної підготовки в органах 
місцевого самоврядування посвідчену

31. Не можуть бути зачислені де 
громадський порядок, особи, судим 
установленому законом порядку, ра

ніня громадян до складу формування 
буття з нього

аються громадяни України, які досяглій 
ги участь у зміцненні правопорядку та з|д; 
Костями і органом здоров’я виконувати 
ов'язання.

гь орати участь у забезпеченій правопоря 
і і с л я п р оходж е н н я/ відпоіидної ■ п р а в о в ( 
внутрішніх справ/ та ' одДржанця ’в оір
я активіста формування.

муванпя 
не знята

складу фор 
ість з яких
іше засуджені за умисні злочини, хвоо

ТИ, ЯК! [Торушу 
не "погашен



, визнані в судовому порядку недієздатні
>соби у випадках, передбачених закон;

хронічний алкоголізм або наркоманію, 
чи обмежено дієздатними та інші ер 
України.

32. Громадяни приймаються до складу формування та виключаються з ньог 
їх заявою у порядку, встановленому загальник и зборами.

У разі вчинення активістом фо: 
подальшим перебуванням його у складі формування, або несумлінного ставле 
до виконання своїх обов’язків активіста формування може бути виключені 
складу рішенням загальних зборів за поданням: Штабу, 

активістів формування

порядку, гірші иж

VII. Статутні обов’язки та права

33. Активісти формування зобов’язані:
* брати активну участь в охороні громадського 

адміністративних і кримінальних правопорушень та запобіганні їм;
* під час виконання обов’язків з охорони громадського порядку к 

посвідчення активіста формування;
* доставляти до службових приміщень органу внутрішніх справ, LLh 

формування або пункту охорони порядку, приміщення виконавчого орі 
місцевої ради осіб, які вчинили адміністратиЕні правопорушення, з метою ї 
припинення, якщо вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи пору пін 
складання протоколу про адміністративне правопорушення, якщо складе 
протоколу є обов’язковим;

трав допомогу народним депутатам Уфа 
ади та органів місцевого самоврядування 

протидія або загрожує небезпе

надавати у межах наданих їм 
представникам органів державної вл 
законній діяльності, якщо в цьому їм чиниться 
боку правопорушників.

34. Активісти формування під 
громадського порядку після обов’язкового пр 
формування мають право:

* вимагати від громадян

час виконання своїх ооов язків з охор 
ед’явлення посвідчення аКТИЕ

адміністративних і кримінальних правопорушень;
у разі виникнення підозри у вчинені

правопорушень перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;
* разом із працівниками органу внутрішніх справ затримувати і достав, 

до службових приміщень органу внутрішніх справ, штабу формування або пу
охорони порядку осіб, які виявили 
формування і не виконують в 
правопорушення;

* складати протоколи про

змог щодо

додержання правопорядку, припиж

адміністративних і криміналі

злісну непокору законним вимогам акти)

адміністративні правопорушення відпот
шення;Кодексу України про адміністративні правопору:

* входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, івгі^Хг;'і^шай"аЬ^:их мк 
приміщень за згодою власника чи уповноваженого ним. органу для переслідуй 
правопорушників, які переховуються, або 
кримінальних правопорушень;

* проводити фото та відео фіксацію правоп

припинення адміністратив

прилине н ті я У ; а д м. і й і є тр а т и в н

юрушень;



у невідкладних випадках викори тговувати транспортні засоби, що нале»

ульських та інших представим 
транспортних засобів спеціальні

підприємствам, установам, організаціям абс| громадянам (за їх згодою), к 
транспортних засобів дипломатичних, коне 
іноземних держав, міжнародних організацій,
призначення, для доставлення до лікувальних закладів осіб, що перебуваю, 
безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків 
правопорушень і потребують термінової медичної допомоги;

* у разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення реалі 
загрози життю або здоров’ю громадян вживати заходів до припинення щ
правопорушення, здійснювати перевірку 
користування та керування транспортними за 
які не мають документів або перебувають 
керування транспортними засобами;

* під час виконання обов’язків 
власним бажанням свій або інший 
власника або особи, у володінні якої Пін переб)

документів у водив на пр 
обами, а також не допускати с 

у стані сп’яніння, до подальф

застосовувати в установленому
засоби індивідуального захисту та самооборони

активісте
приваты

юрядку з

формування використовувати 
ий транспортний засіб за зго, 
вас;
аходи фізичного впливу, спеціа.

VIII. Застосування заходів ф 
і спеціальних за

індивідуального захисту та самообс 
законом.

36. Про намір застосувати фізичну сил^ 
формування повинні попередити про

35. Активісти формування під час Спільного 
справ виконання покладених на них завдань 
мають право застосовувати заходи фізичі-юго впливу, спеціальні зас

рони, у випадках і порядку передбаче

зичного впливу 
робі в

з працівниками органів внутріи 
з охорони громадського пор^

і спеціальні засоби актив 
астосування осіб, відносно до ьнамір їх з

будуть застосовані вказані засоби. Без попередження фізична сила та спеціа 
засоби застосовуються, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоре 
активіста формування та інших осіб,

37. Не дозволяється застосування заходів 
засобів до жінок з явними ознаками 
ознаками інвалідності та малолітніх, 
збройного нападу та опору, що загре 
та інших осіб.

38. У разі неможливості умикнуті) застосування заходів фізичного впливу
жування

ваптност

не можуть перевищувати | х 
а та к р ж'" зо бо в ’ яз ані звести

спеціальних засобів активісти фо 
необхідної для припинення правопорушення,
мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров’ю- правопорушника та ін

ивісфіт; формування 'забезпеч)

фізичного впливу і спеціаль 
, осіб похилого віку або з явн 

крім випадків вчинення ними групового 
жує життю і здоров’ю активіста формувг

громадян. У разі заподіяння такої 
надання допомоги потерпілим у найг

39. Про поранення або смерт 
застосування заходів фізичного

шкоди акт
оротшии термін.

правопогіу ш н и к а ,ї що - стали ся в н а с л 
впливу і спеціальних 'Засобів, эктие



шов і дні органи внутрішніх спрформування повинні негайно сповістити ві„ 
прокуратури. І

40, Перевищення повноважень із застосуванням сили, а також сгіещаль 
засобів тягне за собою відповідальність згідно із законом.

41. Активісти формування, які маїс 
зберігання і застосування спеціал
заряджених гумовими набоями, речовинами дратівної та сльозоточивої дії, вп
під час виконання своїх обов’язків

ть дозвіл Національної поліції на придбіаі 
ьних засобів та пристроїв самообор<

разом із працівниками органів внутри:,
справ застосовувати власні або видані їм спеціальні засоби для:

* самозахисту і захисту громадян від нападу та інших дій, що створю
загрозу їх життю або здоров’ю; і

* Громадського порядку;
іщення державних і громадських організа 
засоби, а також громадян та їх особі

припинення групових порушень
* відбиття нападу на будівлі, прим 

підприємств, установ, транспортні 
власність;

* затримання і доставления до службових п
громадського пункту охорони порядку осіб, які вчинили адміністратив

оиміщень органу внутрішніх сп

довжують заподіювати шкоду оточуюкримінальні правопорушення, прор 
громадянам або чинять опір;

* припинення в разі потреби обору працівникам органів внутрішніх сп

злочинніс 
оняється п

іншим особам, які виконують службові або 
громадського порядку та боротьби із ^

42. Активістам формування забор 
охорони громадського порядку використовуваї 
тому числі мисливську, яка згідно 
користуванні.

IX. Джерела надходження, порядок' 
та іншого майна фор

громадські обов’язки з охор 
тю.
д час виконання своїх обов’язі 
и холодну та вогнепальну збро 

з законодавством перебуває в їх особисі

вик о р и ста н н я коштів 
мувания

ть основи 
кається в са 
дуватися за 
місцевого 

фізичними 
приміщень

фонди та обігові кошти, а;те 
^постійному балансі, 
рахунок:
самоврядування, підприємств 
Особами для забезпечення 
необхідного інвентарю та зас

43. Майно формування становля1 
інші цінності, вартість яких відобра

44. Майно формування може фор
* майна, переданого органами 

установами і організаціями та 
діяльності, у тому числі службових 
зв’язку;

* коштів, отриманих з місцевих бюджетів 
внесків юридичних і фізичних о<ріб, а також 
законодавством.

45. Формування може користуватися на договірних засадах майном юриди 
і фізичних осіб, у тому числі транспортними засобами,'.інвентарем та засо 
зв’язку.

внесків активістів, добровід 
інших джерел, не заборон



46. Органи внутрішніх справ мо>: 
засадах формуванню у період його ' 
мобільні радіотехнічні та спеціальнім

47. Формування провадить фін 
бухгалтерський облік і звітність в уст

48. Формування не має права 
діяльністю, що має на меті одержання

X. Відшкодування витр 
т р а н с п о рт н и х з а с о б і і 
заподіяних майну а к 

виконання і

49, Відшкодування витрат на ви 
здійснюється за рахунок коштів 
загальними зборами.

50. Збитки, заподіяні майну активі 
зв’язку з виконанням ним обов’язків 
бути відшкодовані за рахунок ко 
наступним стягненням цієї суми з вин

суть у базі потреби надавати на договір 
іергування або проведення цільових заХі 
асоби, інші предмети екіпіровки нарядів, 
ансово-господарську діяльність та і 

ановленшму порядку, 
займатися підприємницькою або і ні; 
прибутку.

ат на використання приватних 
та відшкодування збитків, 

тивіста формування під час 
и м с в оїх о б о в ’ я з к і в

користання приватних транспортних зао 
формування у порядку, встановлен

ста формування чи майну членів його сік 
з охорони громадського порядку, моя 

штів відповідного місцевого бюджет 
них осіб у встановленому законом поряд

XI. Внесення змін

51. Про намір внести зміни до 
повідомляє орган, який здійснив 
проведення загальних зборів, на 
таких змін.

52. Про зміни, внесені до Статуту 
реєструючий орган у 5-ти денний т

Статуту після його реєстрації формуй 
реєстрацію, не пізніше ніж за 5 днів 

якйх має розглядатися питання про внесе

Після його реєстрації, формування повідок 
ін.ерм

XII. Припинення діяльності формування і вирішення питань,
з його лікті да цією

ус

пов язаних

53. Діяльність формування мож 
розпуску або саморозпуску відповідно

54. У разі порушення формуванням 
за заявою реєструючого органу або 
бути заборонена за рішенням суду в

55. Ліквідація формування пров 
комісією. .

56. З дня призначення ліквідацій 
управління справами формування. ЛІ 
ліквідацію формування в одному з 
зазначенням терміну подання кредит' 
формування, виявляє його дебіторі

но

до Статуту формування

е бути припинена шляхом примус©) 
до закону.
вимог законодавства щодо його діяльн 
прокуратури діяльність формування м 
тановленому законом порядку, 

судиться призначеною загальними збор

комісії до неї переходять пошюважеп 
квідаційна крмісїя публікує інформацію 
друкованих і засобів масової інформац 

орами своїх Претензій, оцінює наявне м; 
і кредиторів т:а розраховується з ні



вживає заходів до сплати боргів фор 
активістам, складає ліквідаційний

мування третім особам, а також його 
баланс та подає його загальним зборам.

57. Майно і кошти формування післ 
працюють на умовах найму, та вико 
використовується для виконання ст

58. Майно, передане формуванню \ 
натуральній формі.

я розрахунків з оплати праці осіб, які 
нання зобов’язань перед кредиторами 
атутних завдань.

користування, повертається у

59, Після ліквідації формування реєструючи^ орган приймає рішення щодо 
скасування запису про його реєстрацію.

Статус надруковано у трьох дійсних примірниках

Учасники установчих зборів: [
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