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17) сргшнзовус гя здійснює діловодство в УЛПВ:
18) жШспюс виконяшш в межах компетенції завдань з ^обіпічаційної
підготовки та готовності до організації та здійснення заходів цивільного
захисту працівників УАПВ2, Виконує інші функції, які випливають з покладених на УАПВ завдань
та визначені законодавством України*

IV. Права УАПВ
1. Відповідно до покладених завдань УАПВ має право:

1) зя дорученням керівництва Національної поліції України залучати
структурні підрозділи центрального органу управління поліції, підрозділи
авіації та поліції на воді територіальних органів Національної поліції до
виконання завдань Управління* Працівників структурних підрозділів
центрального органу управління поліції залучати за погодженням їх керівників;

2) запитувати і отримувати від органів (підрозділів) поліції документи,
довідкові та інші матеріали (у письмовій або усній формі), необхідні для
прийняття рішень з питань, які належать до компетенції УАПВ;
3) надавати керівництву Національної поліції України пропозиції щодо
створення робочих груп, комісій та консультативяо«дорадчих органів за участю
представників органів (підрозділів) поліції, а також інших органів державної
влади;

4) за дорученням Голови Національної поліції України у межах
компетенції перевіряти стан виконання підрозділами авіації та поліції на воді
територіальних органів Національної поліції України законодавства України,,
наказів, доручень, рішень нарад керівництва Національної поліції України;

5) із залученням фахівців органів державної влади, державної та
цивільної авіації України контролювати та координувати заходи, пов’язані із
застосуванням підрозділами авіації та поліції на воді територіальних органів
Національної поліції України у своїй діяльності гелікоптерів, безпілотних
літальних апаратів;

(
в опрацюванні матеріал щодо кштидатури для
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керівників підрозділів авіації та
поліції на £<да їфьчпрмгошх органів Національної поліції України» а також
звільнення їх з посади;
7) накопичувати в процесі ін формацій но-анал ітичиої діяльності
стажтнчні, аналітичні, службові та інші матеріали за напрямами діяльності
УАПВ, обробляти персональні дані у межах повноважень, передбачених
зшшжжц
8) користуватися базами (банками) даних Міністерства внутрішніх справ
України та інших органів державної влади, державною системою урядового
зв'язку, а також іншими технічними засобами, передбаченими законодавствам
України;

9) забезпечувати збереження,
видачу та отримання
табельної
вогнепальної зброї та іншого озброєння« спеціальних засобів, засобів
індивідуального захисту, зв’язку, оперативної техніки, службової документації
та іншого майна, шо зберігається в установленому порядку в спеціально
обладнаних приміщеннях УАВП;
10) здійснювати
приміщень УАПВ«
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2. УАПВ має інші права, визначені законодавством України.

V« Організація діяльності УАПВ

1. УАПВ очолює керівник, який підпорядковується Голові Національної
поліції України та його заступнику, який координує та контролює діяльність
УАПВ відповідно до розподілу функціональних (посадових) обов'язків»
Керівник УАПВ призначається на посаду та звільняється з посади
в установленому законодавством України порядку.
2» Структура та штат УАПВ
законодавством України порядку;

затверджуються

в

установленому

3« Керівник УАПВ:

1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю УАПВ, організовує;
виконання завдань та функцій, покладених на УАПВ, та несе персональну
відповідальніеть за належне їх виконання;

