
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про перейменування відділу координації роботи правоохоронних органів 

виконавчого комітету Запорізької міської ради у відділ взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи виконавчого комітету 

Запорізької міської ради 

 

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Перейменувати відділ координації роботи правоохоронних органів 

виконавчого комітету Запорізької міської ради у відділ взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи виконавчого комітету 

Запорізької міської ради. 

2. Затвердити Положення про відділ взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

3. Положення про відділ координації роботи правоохоронних органів 

виконавчого комітету Запорізької міської ради, затверджене рішенням 

виконавчого комітету Запорізької міської ради від 05.07.2010 №315, зі змінами, 

внесеними рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради                         

від 25.06.2013 №273, вважати таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра 

Власюка. 

 

 

 

Секретар міської ради       Анатолій КУРТЄВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого  
комітету міської ради 

 

         _____________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ взаємодії з правоохоронними органами та 

оборонної роботи виконавчого комітету Запорізької міської ради 

 

1. Загальні положення 

 1.1. Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 

виконавчого комітету Запорізької міської ради (далі – відділ) є структурним 

підрозділом виконавчого комітету Запорізької міської ради. Питання щодо 

створення, реорганізації, ліквідації відділу вирішуються виконавчим комітетом 

Запорізької міської ради. Положення про відділ затверджується виконавчим 

комітетом Запорізької міської ради. 

 1.2. Відділ безпосередньо підпорядковується: у частині виконання 

завдань і функцій – заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради відповідно до розподілу обов’язків між міським головою, 

секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської 

ради, у частині загальних питань – керуючому справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента 

України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської 

ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим 

положенням та іншими нормативними актами. З питань організації роботи з 

охорони праці відділ керується законодавством про працю, нормативними 

актами про охорону праці. 

 

2. Завдання відділу 

 2.1. Взаємодія з правоохоронними органами та районними штабами 

громадських формувань з охорони громадського порядку з питань протидії 

злочинності та профілактики правопорушень, забезпечення публічної безпеки 

та порядку на території міста. 

2.2. Організація роботи з реалізації державної політики у сфері 

громадської безпеки, оборонної роботи, участь у здійсненні на території            

м. Запоріжжя заходів, пов'язаних з територіальною обороною в умовах мирного 

часу та особливого періоду. 

2.3. Організаційне забезпечення взаємодії з органами складових сектору 

безпеки і оборони України з питань розв`язання проблем оборонного характеру 

міста. 
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 2.4. Організаційне забезпечення підготовки та участь у впровадженні 

програм (планів) щодо боротьби зі злочинністю та профілактики 

правопорушень, сприянні організації та проведенні призову громадян на 

строкову військову службу, військову службу за контрактом та виконанні 

заходів територіальної оборони, наданні шефської допомоги військовим 

частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та покращенні 

матеріально-технічної бази підрозділів органів   внутрішніх справ, які 

дислокуються на території  м. Запоріжжя. 

 2.5. Участь у розробленні та здійсненні спільних заходів правоохоронних 

органів з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку щодо 

попередження правопорушень, поліпшення публічного порядку у м. Запоріжжі. 

 2.6. Забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного 

спротиву в мирний час та в особливий період, сприяння створенню 

добровольчих формувань територіальної громади м.Запоріжжя. 

2.7. Організаційне забезпечення сприяння підготовці територіальної 

громади м.Запоріжжя та території міста до національного спротиву. 

2.8.   Сприяння популяризації участі в заходах національного спротиву.  

2.9. Організаційне забезпечення сприяння реалізації заходів національного 

спротиву. 

2.10. Здійснення заходів, пов’язаних з державною реєстрацією 

громадських формувань з охорони громадського порядку, в межах компетенції 

відділу. 

2.11. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з 

місцевими органами виконавчої влади, постійними комісіями міської ради, 

депутатами міської ради, іншими органами, утвореними міською радою, 

виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, закладами, 

громадськими організаціями, об'єднаннями громадян. 

 

3. Функції відділу 

3.1. Сприяння реалізації програм соціально-економічного розвитку міста і 

підвищення рівня життя населення в частині зміцнення правопорядку, боротьби 

зі злочинністю. 

3.2. Участь у розробці заходів щодо подолання негативних аспектів 

соціальних і економічних перетворень, суспільного та національного розвитку, 

що породжують умови для здійснення правопорушень. 

3.3. Отримання та аналіз інформації від структурних підрозділів Головного 

управління Національної поліції України у Запорізькій області про стан, 

динаміку, структуру злочинності, причини та умови, які впливають на її 

розвиток, у тому числі масових порушень громадського порядку. 

3.4. Взаємодія з правоохоронними органами щодо проведення спільних 

заходів з профілактики та попередження злочинів у місті,  

3.5. Участь у сприянні органам поліції по забезпеченню законності, 

профілактиці правопорушень, боротьби зі злочинністю та охорони 

громадського порядку. 
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3.6. Участь у сприянні органам поліції в організації взаємодії з 

підрозділами Національної гвардії України для забезпечення громадського 

порядку в місті. 

3.7. Сприяння роботі громадських формувань з охорони громадського 

порядку, що, спільно з органами поліції, беруть участь в охороні громадського 

порядку. 

3.8. Забезпечення сприяння організації призову громадян на строкову 

військову службу. 

3.9. Участь у відпрацюванні плану територіальної оборони зони 

територіальної оборони та плану підготовки території області до оборони в 

особливий період у частині, що стосується міста Запоріжжя. 

3.10. Участь у сприянні здійсненню заходів щодо військово-патріотичного 

виховання населення міста Запоріжжя.  

3.11. Забезпечення контролю за термінами виконання актів органів вищого 

рівня, рішень міської ради, розпоряджень міського голови, інших службових 

документів, які спрямовані на посилення законності, правопорядку та 

розв’язання питань оборонного характеру міста. Систематичне інформування 

керівництва виконавчого комітету міської ради про хід їх виконання. 

 3.12. Участь у заходах з охорони громадського порядку та організації 

національного спротиву згідно з прийнятими рішеннями міської ради і 

виконавчого комітету міської ради. 

 3.13.  Підготовка узагальненої аналітичної інформації та звітів з питань 

зміцнення правопорядку та організації національного спротиву у місті. 

 3.14. За дорученням керівництва виконавчого комітету міської ради 

перевірка виконавчих органів міської ради та підприємств, установ, закладів, 

що належать до комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя, з 

питань документування членів громадських формувань з охорони громадського 

порядку, виконання актів органів вищого рівня, рішень міської ради, 

виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови щодо 

організації національного спротиву та розв`язання питань оборонного 

характеру міста. 

 3.15. Взаємодія з правоохоронними органами, районними штабами 

громадських формувань з охорони громадського порядку, виконавчими 

органами міської ради та підприємствами, установами, закладами, що належать 

до комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя, при вирішенні 

питань, віднесених до компетенції відділу. 

 3.16. Надання методичної допомоги щодо підготовки відповідних 

документів для погодження статутів громадських формувань з охорони 

громадського порядку, що створюються. 

3.17. Ведення обліку громадських формувань з охорони громадського 

порядку м. Запоріжжя. 

3.18. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, у межах компетенції 

відділу, та надання пропозицій щодо їх вирішення. 
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4. Права відділу 

 4.1. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів та 

підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності 

територіальної громади м. Запоріжжя, документи, довідки, статистичні дані, 

інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань. 

 4.2. Вимагати від виконавчих органів та підприємств, установ, закладів, 

що належать до комунальної власності територіальної громади                           

м. Запоріжжя, суворого дотримання законодавства України, актів органів 

вищого рівня, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, 

розпоряджень міського голови щодо зміцнення законності і правопорядку, 

документування громадських формувань з охорони громадського порядку, 

організації національного спротиву та розв`язання питань оборонного 

характеру міста. 

 4.3. Залучати, за згодою керівників виконавчих органів та підприємств, 

установ, закладів, що належать до комунальної власності територіальної 

громади м. Запоріжжя, відповідних працівників для розробки і здійснення 

заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань. 

 4.4. Брати участь у засіданнях, нарадах, які проводяться у виконавчому 

комітеті міської ради, при розгляді питань, що відносяться до компетенції 

роботи відділу. 

 4.5. Вносити на розгляд міському голові, керівництву виконавчого 

комітету міської ради проєкти положень, рішень з питань зміцнення законності 

і правопорядку, документування громадських формувань з охорони 

громадського порядку, організації національного спротиву та розв`язання 

питань оборонного характеру міста. 

5. Структура відділу 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і 

звільняється з посади міським головою у відповідності з діючим 

законодавством України. 

5.2. Структура відділу і штатна чисельність визначається штатним 

розписом та затверджується міським головою за поданням керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради. 

5.3. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад 

міським головою згідно з чинним законодавством України. 

 

6. Відповідальність відділу 

 Начальник і працівники відділу несуть дисциплінарну відповідальність за 

невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на 

відділ в межах і порядку, визначених чинним законодавством України та 

посадовими інструкціями. 

 
Заступник начальника відділу 
координації роботи правоохоронних  
органів виконавчого комітету 
Запорізької міської ради Віталій ПЛЕТІНЬ 
 


