
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»

49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 75

Н А К АЗ

/ С І Л ^ Х Дніпро №

Про заборону будь-яких дій, 
спрямованих на здійснення 
колабораційної діяльності

З метою недопущення протиправних дій що містять ознаки 
колабораційної діяльності та попередження репутаційних ризиків для 
Підприємства,

Н А К А З У Ю :

1. Заборонити усім працівникам, посадовим особам, представникам КП 
«Муніципальна варта» (далі-Підприємство) вчиняти будь-які дії/допускати 
бездіяльність, приймати будь-які рішення, вчиняти правочини, висловлювати 
будь-яку позицію у будь-якій формі від імені Підприємства, підписувати 
документи, спрямовані на:

- публічне заперечення здійснення збройної агресії проти України, 
встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України 
або публічні заклики до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, 
збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до 
співпраці з державою-агресором, до невизнання поширення державного 
суверенітету України на тимчасово окуповані території України;

- здійснення пропаганди з метою сприяння здійсненню збройної агресії 
проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини 
території України, уникненню відповідальності за здійснення державою- 
агресором збройної агресії проти України;

- поширення недостовірної інформації щодо Збройних Сил України, 
військових дій, збройного та матеріального забезпечення, окупаційних військ 
держави-агресора, її незаконних адміністрацій тощо;

- передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим 
формуванням, та/або провадження господарської діяльності на користь 
державі-агресору, незаконним органам влад, тощо;



2
- організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення 

інформаційної діяльності у співпраці с державою-агресором спрямованих на 
підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних 
формувань та/або на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти 
України, за відсутності ознак державної зради, активну участь у таких заходах;

- вчинення будь-яких інших дій, які мають ознаки або можуть бути 
розцінені як колабораційні та/або направлені на підрив територіальної 
цілісності країни, вчинення дій на користь держави-агресора, тощо.

2. Старшому інспектор з кадрів Громовій К.Д. забезпечити оприлюднення 
цього наказу на веб-сайті Підприємства.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Вадим ПЕЛИХ


