
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від  18 червня  2014 року      № 279 

 
Про узгодження Статуту громадської  
організації «Козацьке громадське формування  
з охорони громадського порядку «полк  
Січових стрільців м. Кіровограда» 
 
 Керуючись ст. 36, 140, 146 Конституції України, ст. 38, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5, 6 Закону України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 
кордону», ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців», відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 грудня 2000 року № 1872 «Про затвердження Типового 
статуту громадського формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов’язки 
члена такого формування», враховуючи лист отамана полку Січових 
стрільців м. Кіровограда, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Узгодити Статут громадської організації «Козацьке громадське 
формування з охорони громадського порядку «полк Січових стрільців                
м. Кіровограда», що додається.  

2. Сектору з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 
правоохоронними та контролюючими органами, в межах повноважень, 
визначених законодавством для органів місцевого самоврядування, після 
державної реєстрації юридичної особи – громадської організації «Козацьке 
громадське формування з охорони громадського порядку «полк Січових 
стрільців м. Кіровограда» забезпечити координацію та контроль за її 
діяльністю. 

3. Громадській організації «Козацьке громадське формування з 
охорони громадського порядку «полк Січових стрільців м. Кіровограда» 
щокварталу надавати до сектора з питань запобігання і виявлення корупції та 
взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами   інформацію про 
результати роботи. 

4. Внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 27 листопада 2012 року №945 «Про 



узгодження Статуту громадської організації «Громадське формування з 
охорони громадського порядку «Кіровоград-Правопорядок», а саме:  

1) пункт 3 рішення викласти в наступній редакції:«3. Сектору з питань 
запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та 
контролюючими органами, в межах повноважень, визначених 
законодавством для органів місцевого самоврядування, забезпечити 
координацію та контроль за її діяльністю»; 

2) доповнити рішення пунктом 4 та викласти його в такій редакції:                  
«4. Громадській організації «Громадське формування з охорони 
громадського порядку «Кіровоград-Правопорядок» щокварталу надавати до 
сектора з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 
правоохоронними та контролюючими органами   інформацію про результати 
роботи».  

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 

Секретар міської ради       І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настояща  24 05 30 


