VII. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГІН СПРИЯННЯ МІЛІЦІЇ „КОБРА”
На базі Подільського державного аграрно-технічного університету
створено загін сприяння міліція „Кобра” громадського формування «Міська
дружина», яке функціонує на підставі З А К О Н У

У К Р А Ї Н И «Про

участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 40, ст.338), (Із змінами, внесеними
згідно із Законом N 393-IV (393-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 13, ст.90).
1. Загальні положення
Засади участі громадян в охороні громадського порядку і
державного кордону
Громадяни України

відповідно

до

Конституції

України

(254к/96-ВР) мають право створювати в установленому цим Законом порядку
громадські об'єднання для участі
державного

кордону,

правоохоронним органам,

в

сприяння

охороні
органам

Прикордонним

громадського порядку

і

місцевого самоврядування,

військам України та органам

виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні
адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров'я
громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а
також у рятуванні

людей і майна під час стихійного лиха та інших

надзвичайних обставин (далі

громадські

формування

з

охорони

громадського

порядку

державного кордону можуть бути

створені

на

громадської

самодіяльності

загони

-

охорони

громадського порядку і державного кордону).
Громадські формування
як

зведені

з

засадах

громадських

і

формувань,

спеціалізовані загони (групи) сприяння міліції та Прикордонним військам
України, асоціації громадських формувань тощо.
Правова основа діяльності громадських формувань охорони
громадського порядку і державного кордону

Правовою основою діяльності громадських формувань

з

охорони

громадського порядку і державного кордону є Конституція України, цей
Закон, інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів
України, рішення місцевих державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування з питань охорони громадського порядку і державного
кордону,

боротьби

із

злочинністю

і

адміністративними

правопорушеннями, а також положення (статути) цих формувань.
Засади організації та діяльності громадських формувань
Громадські формування
державного

кордону

з

охорони

створюються

громадського

і

діють

у

порядку

і

взаємодії

з

правоохоронними органами, Прикордонними військами України, 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 діяльності

громадських

формувань

з

охорони

громадського порядку і державного кордону здійснюють відповідно місцеві
державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
Повсякденна (оперативна) діяльність таких формувань організовується,
спрямовується і контролюється відповідними органами внутрішніх справ,
підрозділами Прикордонних військ України.
Громадські формування з охорони громадського
державного

кордону

не

порядку

і

мають права займатися підприємницькою або

іншою діяльністю з метою одержання прибутку.
Використання громадських формувань з охорони громадського
порядку

і

державного

кордону України для виконання завдань,

передбачених цим Законом, забороняється.

не

2. Інструкція та ввідні задачі
Підготовка та інструктаж членів громадського формування для
забезпечення охорони громадського порядку.
-

Для виконання завдань з охорони громадського порядку члени

формувань мають право брати участь у забезпеченні охорони громадського
порядку разом із працівниками міліції, а в сільській місцевості - самостійно
шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу
внутрішніх справ, за місцем реєстрації цих об’єднань та лише після
проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах
внутрішніх справ і одержання органі місцевого самоврядування посвідчення
члена громадського формування і нарукавної пов’язки.
-

Підготовка та інструктаж членів формування

проводиться, як

правило, в приміщенні громадського пункту охорони порядку.
-

Чергування

здійснюється

керівником формування

згідно

графіка.

розробленого

та погодженого керівником відповідного органу

внутрішніх справ за визначеними маршрутами патрулювання.
-

Під час виконання обов’язків з охорони громадського порядку

член формування повинен мати:
•

Особисте посвідчення;

•

Сертифікат про проходження правової та спеціальної

підготовки

членом

громадського

формування

з

охорони

громадського порядку;
•

Нарукавну пов’язку;

•

Записну книжку, ручку;

•

Бланки

протоколів

про

адміністративні

правопорушення;
•

Спеціальні засоби.

Інструктаж членів формування, перед чергуванням, проводить керівник
формування, дільничний інспектор міліції або інша посадова особа органу
внутрішніх справ.

Під час інструктажу необхідно:
-

Впевнитись в готовності членів формування до виходу на

чергування та усунути виявлені недоліки.
-

Перевірити знання членами формування своїх прав та обов’язків,

умов та порядку

застосування заходів фізичного впливу та спеціальних

засобів.
-

Ознайомити з результатами минулого чергування, вказати на

характерні недоліки, упущення, навести приклади зразкових дій.
-

Запропонувати членам формування вирішити ввідні задачі;

-

Ознайомити з оперативною ситуацією в регіоні;

-

Звернути увагу членів формування на дотримання законності,

особистої безпеки під час чергування.
Забороняється включення членів формування

до патрульно-

постових нарядів, які складаються виключно з працівників міліції, що
проходять стажування, курсантів, слухачів навчальних закладів системи
МВС України, військовослужбовців строкової служби.
Ввідні задачі:
1.

До членів ГФ підійшла жінка і повідомила, що в сусідній

квартирі будинку в якому вона проживає, збираються особи, розпивають
спиртні напої, шумлять.
Які дії членів ГФ?
Рішення: Записати прізвище, місце проживання, номер домашнього або
службового телефону заявниці. По можливості через заявницю встановити,
хто збирається у квартирі: прізвище (клички), місця роботи цих людей.
Доповісти в чергову частину ОВС, дільничному інспектору міліції, керівнику
ГФ.
2.

При перевірці документів громадянин пред’явив паспорт, в

якому знаходились інші документи та гроші.

Що повинен зробити член ГФ?
Рішення: Запропонувати громадянину звільнити паспорт від грошей та
інших документів і тільки після цього взяти в руки паспорт з метою
встановлення особи громадянина.
3.
вулиці

Член ГФ під час чергування виявив громадянина, який лежав на
в стані сильного алкогольного сп’яніння зі слідами тілесних

пошкоджень.
Як повинен діяти член ГФ?
Рішення: Надати потерпілому першу медичну допомогу, викликати
швидку допомогу, проінформувати чергового міськрайвідділу внутрішніх
справ і командиру формування. До приїзду швидкої допомоги вести
спостереження. Доповісти черговому МРВ рапортом коли, де, в якій годині
виявив потерпілого, номер автомобіля швидкої допомоги, якою відправлено
в лікувальний заклад потерпілого.
4.

Члени ГФ Кушко та Петренко затримали громадянина Іванова,

який намагався пройти в кінотеатр без білета. Під час руху на дільничний
пункт міліції Іванов кинувся тікати, Петренко наздогнав його, наніс удар
рукою в спину, від якого Іванов впав, вдарився головою в тротуар,
отримавши тілесні пошкодження.
Чи можливо дії Петренка відносно затримання громадянина
Іванова рахувати правомірними?
Рішення:

дії громадянина Іванова не передбачали громадської

небезпеки. Члени ГФ повинні були обмежитись попередженням Іванова про
недопущення вхід в кінотеатр без білета. Підстав для затримання Іванова не
було, тому дії Петренка відносно затримання є неправомірними, порушуючи
закон, за що Петренко повинен бути притягнутий до відповідальності.
5.

Члени ГФ при здійсненні охорони громадського порядку поблизу

водоймища, проходячи неподалік пляжу, почули крик про допомогу.

Прибувши на місце, побачили дівчину, яку винесли з води без при знаків
життя.
Як повинні діяти члени ГФ в даному випадку?
Рішення: члени ГФ зобов’язанні надати можливу долікарську
допомогу потерпілій. Викликати з допомогою людей швидку допомогу. Про
даний факт доповісти черговому ОВС, по можливості встановити особу
потерпілої.
6.

Члени ГФ Сидоренко та Швець почули крик про допомогу.

Прибувши на місце, побачили як двоє невідомих, погрожуючи ножем,
знімали з жінки шапку та шубу. Помітивши охоронців правопорядку,
злочинці розбіглися в сторони.
Які дії членів ГФ?
Рішення: члени ГФ зобов’язані терміново сповістити чергового ОВС
про даний злочин, вказати особливі прикмети злочинців. Прийняти міри
щодо забезпечення збереження слідів, знаряддя злочину та інших речових
доказів. До приїзду слідчо-оперативної групи знаходитись на місці злочину.

