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Це  особистий вибір, який кожен має зробити сам для себе. Як 
вчинити  за таких ситуацій – не регламентується  ні спеціальни-
ми Указами, ні  Законами. І ніхто не може примусити нас роби-
ти той чи інший вибір, бо  право на це закріплене Конституцією 
України та міжнародними пактами.

Та якщо ви взялися захищати порядок у рідному місті/селищі, 
то тут теж є вибір. Це можна робити як самотужки, так і з одно-
думцями. З однодумцями, звісно,  безпечніше.

Для тих волонтерів, які хочуть об’єднатися для нагляду за право-
порядком, ще у 2000 році  прийнято Закон України «Про участь 
громадян в охороні громадського порядку і державного кордо-
ну». Статус у такого об’єднання відрізняється від статусу  інших 
недержавних структур, наприклад, ініціативних груп, благодій-
них фондів (БФ) або громадських організацій (ГО).

Об’єднання, що займаються охороною правопорядку офіційно, 
отримали назву Громадських формувань (ГФ). Принципова від-
мінність ініціативних груп, БО та ГО від ГФ у тому, що членам 
Громадського формування держава ще тоді надала частку по-
вноважень силових, тобто, правоохоронних, структур. Зокрема, 
право брати участь у патрулюванні вулиць та охороняти право-

Кожен із нас обирає: вгамувати хулігана, 
зробити зауваження правопорушнику, 
врятувати когось від нападника чи 
пройти повз них. Адже втручання 
в будь-який конфлікт, тим паче – злочин, 
завжди небезпечне.
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порядок під час масових заходів разом із міліцією. Та гаранту-
вала компенсацію, якщо член громадського формування (або 
його майно) постраждали під час виконання таких спільних  
завдань. 

Втім, користувалися цими перевагами небагато формувань.

Але під час Революції Гідності, коли правоохоронні органи були 
або паралізовані, або виконували незаконні вказівки, коли ке-
рівництво України, місцевих адміністрацій та державних служб 
тікало за кордон, коли саме прості цивільні люди взяли на себе 
відповідальність за захист інтересів співвітчизників, відпові-
дальність за правопорядок у своїх селах, містах та краї ні, – саме 
тоді спочатку фактично, а потім й офіційно з’явилося дуже бага-
то Громадських формувань.  

Після 2014 року Закон «Про участь громадян в охороні громад-
ського порядку і державного кордону» зазнав значних змін. 

Якщо казати просто, не заглиблюючись у деталі, то влада надала  
членам ГФ  додаткові   повноваження та захист. Серед них, на-
приклад, – безкоштовно отримувати спеціальні навички, отри-
мувати компенсацію на рівні з правоохоронцями за ушкоджен-
ня та втрати під час виконання спільних рейдів, право складати 
деякі адміністративні протоколи,  носити та використовувати 
спецзасоби: гумові кийки, електрошокери, балончики із сльозо-
точивими речовинами і навіть травматичну зброю та інше.  

Проте держава не забула і про відповідальність. Створення та ді-
яльність ГФ тепер має відбуватися під пильним контролем пра-
воохоронних органів. Зокрема, поліція погоджує кандидатури 
майбутніх членів ГФ, погоджує статут, погоджує графіки чергу-
вань, погоджує (дає дозвіл) на використання спецзасобів. Крім 
того,  члени ГФ зобов’язані за викликом поліції  в будь-який час 
та за свій кошт допомагати правоохоронцям в охороні громад-
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ського порядку та в розкритті злочинів, допомагати народним 
депутатам України, представникам органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування у їх законній діяльності, 
якщо в цьому їм чиниться протидія. Це регламентується стаття-
ми 9 - 13 Закону «Про участь громадян в охороні громадського 
порядку і державного кордону».

Більш детально про права та обов’язки можна дізнатися на сайті 
www.sheriffua.org у розділі «Документи».

Також тепер дуже багато суперечок, засторог та дискусій із при-
воду того, що через зміну законодавства силовики отримали 
повноваження створювати свою «цивільну кишенькову армію». 
І на те теж є об’єктивні причини.

Та як би не сперечалися науковці, життя та потреби громад вно-
сять переконливі корективи. Особливо в сільській місцевості.

Під час дослідження в рамках проекту «Шерифи для нових гро-
мад» ми впевнилися: бути чиєюсь «кишеньковою армією» або 
бути потужним незалежним партнером поліції – це, перш за все, 
вибір не правоохоронців, а самих волонтерів правопорядку. 

Громадське формування після 
реформування міліції в поліцію – це єдина 
офіційна можливість правоохоронних 
органів співпрацювати з цивільним 
населенням. Тому що інші нормативні акти 
про таку взаємодію втратили чинність.
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Яскравий приклад – «Яструби» Тавричанської територіальної 
громади Каховського району Херсонської області. У своєму Ста-
туті вони чітко вказали, що готові співпрацювати з поліцією, але 
тільки в рамках Закону та тільки на території та в інтересах своєї 
громади. Так  вони застрахували себе від «незаконного викори-
стання».

«Яструби» чергують по всій території ОТГ щодня. Про графік 
чергувань обов’язково повідомляють поліцію. Так  вони узако-
нюють повноваження та захист чергових. Але контролюють не 
тільки спокій у своїх селах, а й роботу свого «керівного органу»: 
фіксують усі надзвичайні події на території й ці звіти паралельно 
направляють не тільки до відділку поліції, а й до прокуратури,  
щоб відомості про якесь правопорушення «випадково не зни-
кли». Тим не менш, стосунки територіального відділення поліції і 
громадського формування Тавричанської громади можна впев-
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нено назвати тісними й дружніми, тому що тут вони – однодумці, 
і  мета у них одна: профілактика злочинів та їх запобігання.

Отже,  якщо у вас виникне бажання 
зареєструвати своє Громадське 
формування, ми пропонуємо покрокову 
інструкцію, як це зробити. 

Крок 1. Треба знайти щонайменше 10 однодумців, готових 
стати членами ГФ. 

Крок 2. Провести збори спільників (на них можна запросити 
не тільки знайомих, а й представників влади, друзів, 
колег по роботі, студентів, викладачів,  правоохорон-
ців, керівництво громади – це спростить подальші 
погодження та реєстрацію) та прийняти рішення про 
створення ГФ. Рішення зборів оформити протоко-
лом.

Крок 3. Повідомити керівництво місцевого відділку (відді-
лення) поліції та керівництво громади про прийнят-
тя рішення.

Крок 4. Узгодити рішення та статут ГФ (зі списком членів 
формування та складу керівництва) з відповідним 
органом внутрішніх справ та виконавчим органом 
місцевої ради.  



ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ      7

Крок 5. Подати до місцевого виконавчого органу самовря-
дування (сільської, селищної, міської, районної у місті 
ради) на реєстрацію наступні документи:  
1. Заяву.
2. Рішення про створення громадського формуван-

ня з охорони громадського порядку, підтримане 
відповідним органом внутрішніх справ.

3. Положення (статут), узгоджене з відповідним орга-
ном внутрішніх справ та виконавчим органом ради. 

4. Інформацію про склад керівного органу ГФ.
5. Список членів ГФ.

УВАГА

Документи засновникам ГФ слід подавати 
особисто. Виконавчий орган реєструє ГФ 
безоплатно, але може перевірити документи 
«на доброчесність». Якщо наміри та відомості 
в них не суперечать вимогам законодавства, 
то ГФ мають затвердити не пізніше, ніж через 
місяць з дати звернення за реєстрацією.
 І представники майбутнього громадського 
формування мають право бути присутніми 
під час розгляду цього питання.

Громадське формування з охорони громадського порядку і дер-
жавного кордону набуває статусу юридичної особи з дати його 
державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців та громадських формувань».

Більш детально про те, що має/може бути в Статуті; як оскаржи-
ти відмову у реєстрації; що робити, якщо є намір внести зміни 
до документів після їх реєстрації; як перереєструвати ГФ та з 
багатьма іншими юридичними нюансами можна ознайомитися  
на сайті www.sheriffua.org у розділі «Документи».
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