Засади організації та діяльності громадських
формувань
Громадські формування створюються і діють у
взаємодії з правоохоронними органами, органами
виконавчої
влади
та
органами
місцевого
самоврядування, додержуючись принципів гуманізму,
законності, гласності, добровільності, додержання прав
та свобод людини і громадянина, прав і законних
інтересів юридичних осіб, рівноправності членів цих
формувань.
Координацію їх діяльності здійснюють відповідно
місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування.
Повсякденна
(оперативна)
діяльність
таких
формувань
організовується,
спрямовується
і
контролюється відповідними органами внутрішніх справ.
Громадські формування не мають права займатися
підприємницькою або іншою діяльністю з метою
одержання прибутку.
Використання
громадських
формувань
для
виконання завдань, не передбачених цим Законом,
забороняється.
Правова основа діяльності громадських
формувань.
Це Конституція України, цей Закон, рішення місцевих
державних
адміністрацій
та
органів
місцевого
самоврядування з питань охорони громадського
порядку, боротьби із злочинністю і адміністративними
правопорушеннями.
Основні завдання громадських формувань:
Вони мають надавати допомогу органам внутрішніх
справ
у
забезпеченні
громадського
порядку,
інформувати органи внутрішніх справ, сприяти у
виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх
вчинили, захисті інтересів держави, підприємств,
установ, організацій, громадян від злочинних посягань;
примати участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху
та
боротьбі
з
дитячою
бездоглядністю
і
правопорушеннями неповнолітніх;
Членство у громадських формуваннях
Членами громадських формувань можуть бути
громадяни України,
які досягли 18-річного
віку,
виявили бажання брати участь
у
зміцненні
правопорядку
та здатні за своїми діловими,
моральними якостями і станом здоров'я виконувати
на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.
Не можуть бути членами зазначених громадських
формувань особи, які порушують громадський порядок,
особи, судимість з яких не знята або не погашена у
встановленому законом порядку, та раніше засуджені

за умисні злочини, хворі на хронічний алкоголізм і
наркоманію, визнані в судовому порядку недієздатними
чи обмежено дієздатними, та інші особи у випадках,
передбачених законами України.
Права членів громадських формувань.
Члени громадських формувань мають право:
- брати участь у забезпеченні охорони громадського
порядку разом з працівниками міліції.
- вживати спільно з працівниками міліції заходів до
припинення адміністративних правопорушень і злочинів;
- представляти і захищати інтереси своїх членів у
державних органах та підприємствах, установах,
організаціях, навчальних закладах;
- взаємодіяти з іншими органами громадської
самодіяльності,
що
беруть
участь
у
заходах,
спрямованих на:
- вносити до органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності пропозиції
щодо запобігання адміністративним правопорушенням і
злочинам, виникненню причин і умов, що сприяють ї
вчиненню;
- підтримувати зв'язки з відповідними громадськими
організаціями інших країн з метою обміну досвідом
роботи.
Обов'язки і права членів громадських формувань.
Члени громадських формувань зобов'язані брати
активну участь в охороні громадського порядку,
припиненні адміністративних правопорушень і злочинів
та запобіганні їм, з особистим посвідченням члена
громадського формування та нарукавною пов'язкою
доставляти в міліцію осіб, які вчинили адміністративні
правопорушення, з метою його припинення, якщо
вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи
порушника, складення протоколу про адміністративне
правопорушення; надавати у межах наданих їм прав
допомогу народним депутатам України, представникам
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування у їх законній діяльності
Члени громадських формувань під час виконання
своїх обов'язків з охорони громадського порядку після
обов'язкового
пред'явлення
посвідчення
члена
громадського формування мають право вимагати від
громадян
додержання
правопорядку,
припинення
адміністративних правопорушень і злочинів; у разі
підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і
злочинів перевіряти у громадян документи, що
посвідчують їх особу; спільно з працівниками органів
внутрішніх справ затримувати і доставляти до органу

внутрішніх справ, штабу громадського формування з
охорони громадського порядку або громадського пункту
охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору
законним вимогам члена громадського формування;
складати
протоколи
про
адміністративні
правопорушення; входити до клубів, кінотеатрів,
стадіонів, інших громадських місць і приміщень за
згодою власника чи уповноваженого ним органу для
переслідування правопорушника, який переховується,
або припинення адміністративних правопорушень чи
злочинів; у невідкладних випадках використовувати
транспортні засоби, що належать підприємствам,
установам, організаціям або громадянам (за їх згодою),
крім транспортних засобів дипломатичних, консульських
та інших представництв іноземних держав, міжнародних
організацій,
транспортних
засобів
спеціального
призначення, для доставлення до лікувальних закладів
осіб, що перебувають у безпорадному стані, а також
осіб, які потерпіли від нещасних випадків або
правопорушень і потребують термінової медичної
допомоги; у разі порушення водіями Правил дорожнього
руху, створення реальної загрози життю або здоров'ю
громадян
вживати заходів до припинення цього
правопорушення, здійснювати перевірку документів у
водіїв
на
право
користування
та
керування
транспортними засобами, а також не допускати осіб, які
не мають документів або перебувають у стані сп'яніння,
до подальшого керування транспортними засобами; під
час
виконання
обов'язків
члена
громадського
формування використовувати за власним бажанням
свій або інший приватний автомототранспорт за згодою
власника або особи, у володінні якої він перебуває.
Відшкодування витрат за його використання у таких
випадках може провадитися за рахунок коштів
громадського формування у порядку, визначеному його
положенням (статутом); вести роботу серед населення
щодо
роз'яснення
чинного
законодавства;
застосовувати в установленому порядку заходи
фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального
захисту та самооборони.

Якщо Вас зацікавили питання вступу та
діяльності громадських формувань то додаткову
інформацію Ви можете отримати за телефоном
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