Правила пошуку громадських формувань
Для здійснення пошуку необхідно (див. Рисунок 1):
1. Обов’язково вибрати один з видів громадського формування (або статут):
− Політична партія;
− Громадська організація;
− Благодійна організація;
− Творча спілка;
− Торгово-промислова палата;
− Постійно діючий третейський суд
− Асоціація органів місцевого самоврядування;
− Адвокатське об’єднання;
− Статут.
2. У полі «Найменування громадського формування» зазначити повне найменування або
частину повного найменування. Також можливий пошук за скороченим найменуванням
громадського формування, фонду соціального страхування чи територіальної громади.
Найменування може складатися з літер української, російської чи англійської абетки, цифр
та деяких символів («@», «№», «!», «?» тощо).

3. Натиснути кнопку [Пошук].
Для здійснення пошуку громадських формувань за їх найменуванням можна
використовувати маску з символів «%» (цим знаком можна замінити довільну кількість
будь-яких символів) і «_» (цим знаком можна замінити 1 символ). Однак перші три літери
кожного слова, за яким здійснюється пошук, мають бути вказані точно.

Рисунок 1 Форма пошуку громадських формувань

Під час пошуку за найменуванням громадського формування, фонду соціального
страхування чи територіальної громади:
1. Будуть знайдені всі громадські формування з вибраним видом (крім структурних осередків
та утворень громадських формувань), у яких присутні всі слова, зазначені в пошуковому
полі «Найменування громадського формування».
2. Порядок слів і регістр літер, введених до пошукового поля, є несуттєвими.
3. Під час пошуку літери «Е», «е», «Ё», «ё» вважаються тотожними.
Наприклад, за найменуванням громадського формування «Вперед Украина» буде знайдено
громадське формування з найменуванням «Вперёд, Украина».

4. Деякі символи, внесені до пошукового поля, ігноруються (тобто не впливають на результат
пошуку).
Такими символами, що ігноруються, є: «!», «№», «;», «:», «?», «*», «(», «)», «+», «/», «~»,
«^», «&», «-», «|», «'», «{», «}», «[», «]», «\», « « », « » », «"», «„», «”», «`», «’'», «—», зайві
пробіли (більше одного поспіль).

Наприклад, зазначено наступні пошукові параметри:
Вибрано вид громадського формування «Політична партія» та вказано найменування громадського
формування «Україна!», будуть знайдені політичні партії з найменуванням:
«Україна-2009»; «Політична партія "УКРАЇНА молода» тощо.

Додаткові можливості:
1. Для швидкого очищення пошукових полів від раніше введених пошукових параметрів
використовується кнопка [Очистити].
2. На вкладці «Результат пошуку» у таблиці з переліком знайдених громадських формувань,
статутів фондів соціального страхування чи територіальних громад є можливість
відсортувати інформацію за значенням будь-якого стовпця таблиці.
Для сортування знайдених записів про громадське формування підведіть вказівник миші до
назви відповідного стовпця та натисніть ліву кнопку «миші».
Сортування значень стовпців відбувається за абеткою, від «А» до «Я», по першій літері в
полях з текстовими відомостями, та від найменшого до найбільшого значення номеру або
дати для стовпців: «Реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі», «Номер та дата
видачі свідоцтва/дубліката свідоцтва», «Дата легалізації (реєстрації)».
Для зворотного сортування громадських формувань (від «Я» до «А», від найбільшого до
найменшого значення), слід повторно натиснути ліву кнопку «миші» на назві стовпця.
Усі приклади пошуку громадських формувань та статутів у даних Правилах наведено лише
з роз’яснювальною метою та не містять відомості про громадські формування та статути,
зареєстровані в «Єдиному реєстрі громадських формувань».

