
ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З 
ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 
ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО 
КОРДОНУ ПОДІЛЬСЬКОГО 
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04071, м. Київ, Контрактова площа, 2

Інформація про результати діяльності ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ З 
ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА

1. Повна назва: ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО 
ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА

2. Скорочена назва: ГФ з ОХ ГП і ДК
3. Дані про легалізацію: дата реєстрації 07.05.2008, ідентифікаційний код 35877485.
4. Адреса, контакти: м.Київ, Контрактова площа, 2
5. Мета та напрями діяльності: охорона громадського порядку, сприяння органам 

внутрішніх справ у профілактиці та протидії вуличній злочинності.
Проведена робота протягом 2014-2015 років:

5.1. Чергування на контрактовій площі на прохання ПРДА біля районної ялинки -  10 
чоловік.

5.2. проведено 15 рейдів по місцях продажу алкогольних напоїв
5.3. Проведено 10 роз’яснювальних бесід по упередженню розпиття алкогольних напоїв в 
громадських місцях
5.4. чергування у храмі під час проведення церковної служби на Різдво, задіяно 10 чоловік.
5.5. здійснено чергування на підсилення міліції на час пікетування державного підприємства 
по Фрунзе 89 ГО «Братство»;
5.6. проведено два рейди спільно з інспектором відділу громадської безпеки Подільського 
РУ ГУ МВС України в м. Києві, складено два протоколи про адміністративне 
правопорушення;
5.7. чергування у парку відпочинку громадян на вул.. Фрунзе (куренівський парк), задіяно 
15 чоловік;
5.8. проведено рейд по місцям реалізації алкоголю на розлив, перевірено документи що 
регламентують їх роботу, вилучено пляшки без акцизних марок і накладних на них;
5.9. Забезпечення громадського порядку під час покладання квітів біля пам’ятника воїнів 
афганців.
5.10. Забезпечення чергування на Майдані Незалежності під час вшанування пам’яті Героїв 
Небесної Сотні (Річниці Майдану)
5.11. Чергування під час однієї з сесій Київської міської Ради на вул.. Хрещатик, 24.
5.12 Чергування на постійному посту у складі з двох чоловік на волонтерському складі за 
адресою вул.. Полкова 57.

громадського порядку 
районі в кількості 30 -

5.13. Чергування у Подільському районному формуванні охорони 
відбувається згідно дислокації п о є т ш ^  маршрутів в Подільському 
35 чоловік за кожний ви'

Керівник штаб Т. Білінський


