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1. ПОНЯТТЯ, 
МЕТА, ФУНКЦІЇ
ТА ЗАВДАННЯ
СПЕЦІАЛЬНИХ
ОПЕРАЦІЙ НПУ



СпеціальнаСпеціальна операціяоперація органіворганів НПУНПУ —— цеце спеціальнийспеціальний
комплекскомплекс заходівзаходів погодженихпогоджених єдинимєдиним планомпланом тата
повпов’’язанихязаних міжміж собоюсобою єдинимєдиним задумомзадумом іі часовимчасовим
періодомперіодом оперативнооперативно--розшуковихрозшукових, , режимнихрежимних
заходівзаходів тата бойовихбойових дійдій органіворганів НПУНПУ, , якіякі
здійснюютьсяздійснюються уу взаємодіївзаємодії зз іншимиіншими органамиорганами, , 
підрозділамипідрозділами абоабо самостійносамостійно, , заза наявностінаявності
надзвичайноїнадзвичайної обстановкиобстановки, , особливихособливих умовумов зз
метоюметою якнайшвидшоїякнайшвидшої нормалізаціїнормалізації цієїцієї
обстановкиобстановки іі захистузахисту законнихзаконних правправ громадянгромадян, , 
суспільнихсуспільних відносинвідносин відвід протиправнихпротиправних посяганьпосягань..

СучаснаСучасна спеціальнаспеціальна операціяоперація силсил охорониохорони
правопорядкуправопорядку єє комплексомкомплексом дійдій ((заходівзаходів), ), 
спрямованихспрямованих нана досягненнядосягнення конкретногоконкретного, , 
бажаногобажаного, , очікуваногоочікуваного результатурезультату, , якийякий іі єє їїїї
метоюметою..



�� СпеціальнийСпеціальний комплекскомплекс заходівзаходів ((операціяоперація)) ––
цеце оперативніоперативні, , режимнірежимні, , бойовібойові тата іншіінші заходизаходи
органіворганів тата установустанов НПУНПУ, , частинчастин НаціональноїНаціональної
гвардіїгвардії УкраїниУкраїни, , узгодженіузгоджені зз командуваннямкомандуванням
цихцих частинчастин тата підрозділівпідрозділів, , частинчастин тата
підрозділівпідрозділів ЗбройнихЗбройних силсил УкраїниУкраїни, , іншимиіншими
зацікавленимизацікавленими міністерствамиміністерствами йй відомствамивідомствами, , 
щощо здійснюютьсяздійснюються заза єдинимєдиним планомпланом тата
спрямованіспрямовані нана розшукрозшук іі затриманнязатримання
озброєнихозброєних, , іншихінших злочинцівзлочинців, , якіякі становлятьстановлять
підвищенупідвищену суспільнусуспільну небезпекунебезпеку..



�� МетаМета проведенняпроведення спеціальноїспеціальної операціїоперації –– цеце
усвідомленийусвідомлений, , очікуванийочікуваний іі бажанийбажаний результатрезультат
діяльностідіяльності органіворганів НПУНПУ уу надзвичайнихнадзвичайних
ситуаціяхситуаціях ((переважнопереважно соціальногосоціального характерухарактеру), ), 

якийякий складаєтьсяскладається ізіз досягненнядосягнення нормалізаціїнормалізації
цихцих ситуаційситуацій, , локалізаціїлокалізації тата ліквідаціїліквідації їхїх
наслідківнаслідків, , аа такожтакож забезпеченнязабезпечення захистузахисту
обоб’’єктівєктів національноїнаціональної безпекибезпеки. . ПрагненняПрагнення
органіворганів НПУНПУ досягтидосягти цілейцілей спеціальноїспеціальної
операціїоперації формуєформує длядля нихних колоколо діяльностідіяльності, , 
тобтотобто їїїї спрямованістьспрямованість, , аа такожтакож завданнязавдання, , 

виконаннявиконання якихяких єє обовобов’’язковимязковим. . 



Функції
спеціальних

операцій

Реагуюча Захисна Ліквідаційна



�� РеагуючаРеагуюча функціяфункція відображаєвідображає реакціюреакцію всьоговсього
суспільствасуспільства вв особіособі органіворганів НПУНПУ нана надзвичайнінадзвичайні
ситуаціїситуації, , щощо виникливиникли абоабо можутьможуть виникнутивиникнути. . ЦяЦя
функціяфункція єє вихідноювихідною уу їхїх діяльностідіяльності підпід часчас проведенняпроведення
спеціальноїспеціальної операціїоперації, , вонавона становитьстановить власневласне їїїї змістзміст, , 
тобтотобто відображаєвідображає тете, , щощо операціяоперація єє єдиноюєдиною
можливоюможливою формоюформою реагуванняреагування органіворганів НПУНПУ нана
надзвичайнінадзвичайні ситуаціїситуації певноїпевної ґенезиґенези. . РеагуючаРеагуюча функціяфункція
полягаєполягає вв обовобов’’язкуязку державидержави вживативживати ефективнихефективних, , 
скоординованихскоординованих, , цілеспрямованихцілеспрямованих іі зосередженихзосереджених
заходівзаходів, , спрямованихспрямованих нана нормалізаціюнормалізацію надзвичайноїнадзвичайної
ситуаціїситуації, , локалізаціюлокалізацію тата ліквідаціюліквідацію ((мінімізаціюмінімізацію) ) їїїї
наслідківнаслідків іі захистзахист обоб’’єктівєктів національноїнаціональної безпекибезпеки. . ОтжеОтже, , 
функціяфункція реагуванняреагування єє головноюголовною підпід часчас проведенняпроведення
спеціальноїспеціальної операціїоперації. . ВонаВона розпочинаєрозпочинає спеціальнуспеціальну
операціюоперацію, , єє вихідноювихідною функцієюфункцією стосовностосовно іншихінших іі
проявляєтьсяпроявляється нана всіхвсіх етапахетапах їїїї проведенняпроведення ажаж додо
завершеннязавершення..



�� ЗахиснаЗахисна функціяфункція полягаєполягає уу визначеннівизначенні
пріоритетівпріоритетів проведенняпроведення спеціальноїспеціальної операціїоперації
тата захистізахисті обоб’’єктівєктів національноїнаціональної безпекибезпеки. . 

ЗахистЗахист передбачаєпередбачає встановленнявстановлення іі
гарантуваннягарантування організаційноорганізаційно--правовихправових
механізмівмеханізмів, , спрямованихспрямованих нана захистзахист
національнихнаціональних інтересівінтересів іі гарантуваннягарантування вв
УкраїніУкраїні безпекибезпеки особиособи, , суспільствасуспільства іі державидержави
відвід зовнішніхзовнішніх іі внутрішніхвнутрішніх загроззагроз уу всіхвсіх сферахсферах
життєдіяльностіжиттєдіяльності..



�� ЛіквідаційнаЛіквідаційна функціяфункція відображаєвідображає безпосереднюбезпосередню
діяльністьдіяльність органіворганів НПУНПУ підпід часчас проведенняпроведення
спеціальноїспеціальної операціїоперації, , тобтотобто включаєвключає застосуваннязастосування вв
комплексікомплексі відповіднихвідповідних заходівзаходів ((спеціальнихспеціальних, , 
охороннихохоронних, , режимнихрежимних, , ізоляційноізоляційно--обмежувальнихобмежувальних, , 
оперативнооперативно--розшуковихрозшукових тата інін.) .) длядля запобіганнязапобігання
надзвичайнійнадзвичайній ситуаціїситуації тата ліквідаціїліквідації їїїї наслідківнаслідків. . 
ПідставиПідстави длядля проведенняпроведення спеціальноїспеціальної операціїоперації
обумовлюютьобумовлюють їїїї ліквідаційнийліквідаційний характерхарактер, , томутому заходизаходи
спеціальноїспеціальної операціїоперації призначеніпризначені длядля оперативногооперативного, , 
зосередженогозосередженого тата ефективногоефективного усуненняусунення такихтаких умовумов..



2. Спеціальна операція
із затримання озброєних
та інших злочинців, які
становлять підвищену
суспільну небезпеку



ЗатриманняЗатримання злочинцівзлочинців, , якяк
правилоправило, , відбуваєтьсявідбувається уу такихтаких

випадкахвипадках::

�� 1. 1. ПриПри здійсненніздійсненні оперативногооперативного пошукупошуку..

�� 2. 2. ПриПри реалізаціїреалізації матеріалівматеріалів оперативнихоперативних
справсправ абоабо виконаннівиконанні вказівоквказівок, , окремихокремих
дорученьдоручень осібосіб, , якіякі забезпечуютьзабезпечують
кримінальнікримінальні провадженняпровадження..

�� 3. 3. ПриПри проведенніпроведенні спеціальнихспеціальних операційоперацій..



НевідкладністьНевідкладність затриманнязатримання абоабо
знешкодженнязнешкодження злочинцязлочинця диктуєтьсядиктується
ситуацієюситуацією, , коликоли єє підставипідстави вважативважати, , 

щощо::

�� –– уу злочинцівзлочинців єє зброязброя, , вибуховівибухові абоабо отруйніотруйні
речовиниречовини, , іншіінші предметипредмети, , якіякі становлятьстановлять
небезпекунебезпеку длядля співробітниківспівробітників НПУНПУ іі оточуючихоточуючих
громадянгромадян;;

�� –– діїдії злочинцівзлочинців небезпечнінебезпечні длядля життяжиття іі здоровздоров’’яя
громадянгромадян, , аа несвоєчасненесвоєчасне затриманнязатримання можеможе
призвестипризвести додо тяжкихтяжких наслідківнаслідків;;

�� –– злочинцізлочинці можутьможуть знищитизнищити матеріальніматеріальні
цінностіцінності іі речовіречові доказидокази;;

�� –– злочинцізлочинці виявляютьвиявляють агресивністьагресивність, , наміринаміри додо
втечівтечі, , хуліганствохуліганство тощотощо..



КатегоріїКатегорії
спецспец. . 

операційоперацій::
за кримінальною

активністю;

за місцезнаходженням
злочинців;

за рівнем ризику.



СкладовіСкладові етапиетапи спеціальноїспеціальної
операціїоперації::

тренування;

безпосереднє
проведення операції;

координація,

організація взаємодії;

розвідка;

планування
операції та її підготовка;

забезпечення безпеки
під час

проведення операції.



3. Заходи особистої безпеки
працівників НПУ на підготовчому
етапі спеціальних операцій із
затримання озброєних та інших
злочинців, які становлять
підвищену суспільну небезпеку.



ЗагальнаЗагальна підготовкапідготовка

�� НаНа першомупершому етапіетапі необхіднонеобхідно: : 
забезпечитизабезпечити органорган ((підрозділпідрозділ) ) НПУНПУ тата
йогойого особовийособовий складсклад належноюналежною
табельноютабельною вогнепальноювогнепальною зброєюзброєю, , 
засобамизасобами індивідуальногоіндивідуального захистузахисту тата
активноїактивної оборониоборони, , бойовоюбойовою тата іншоюіншою
технікоютехнікою, , різноманітнимирізноманітними технічнимитехнічними
пристроямипристроями вв необхіднійнеобхідній кількостікількості тата їхїх
надійненадійне зберіганнязберігання, , постійнупостійну підтримкупідтримку вв
належномуналежному станістані..



ОрганізаціяОрганізація безпосередньогобезпосереднього

проведенняпроведення операціїоперації..
�� НаНа цьомуцьому етапіетапі, , щобщоб запобігтизапобігти втратамвтратам особовогоособового

складускладу, , необхіднонеобхідно::

�� –– оцінитиоцінити обстановкуобстановку тата прийнятиприйняти рішеннярішення щодощодо
проведенняпроведення операціїоперації;;

�� –– сплануватиспланувати операціюоперацію;;

�� –– сформуватисформувати складсклад оперативнихоперативних групгруп, , 
проконтролюватипроконтролювати забезпеченнязабезпечення їхїх зброєюзброєю, , засобамизасобами
індивідуальногоіндивідуального захистузахисту, , активноїактивної оборониоборони, , сезоннимсезонним
одягомодягом, , спецтехнікоюспецтехнікою, , засобамизасобами звзв’’язкуязку тата
транспортомтранспортом;;

�� –– провестипровести інструктажінструктаж;;

�� –– зосередитизосередити силисили тата засобизасоби вв районірайоні проведенняпроведення
операціїоперації, , вивестививести нарядинаряди нана вихіднівихідні позиціїпозиції..



УчасникиУчасники проведенняпроведення операціїоперації, , перебуваючиперебуваючи нана постахпостах, , 

повинніповинні обовобов’’язковоязково виконувативиконувати правилаправила, , якіякі гарантуютьгарантують якяк

особистуособисту безпекубезпеку, , тактак іі дотриманнядотримання законностізаконності вв ходіході

операціїоперації::

�� –– нене вестивести вогоньвогонь попо лініїлінії, , нана котрійкотрій знаходятьсязнаходяться працівникипрацівники групигрупи
блокуванняблокування ((оточенняоточення). ). ШиринаШирина цієїцієї лініїлінії дорівнюєдорівнює 16 16 мм. . тобтотобто 8 8 мм
попередупопереду іі 8 8 мм позадупозаду ціліцілі;;

�� –– забороняєтьсязабороняється стрілятистріляти попо невиразнійневиразній ціліцілі, , уу напрямкунапрямку
будьякогобудьякого звукузвуку ((шарудінняшарудіння, , шумушуму), ), аа такожтакож уу напрямкунапрямку нарядунаряду, , 
щощо переслідуєпереслідує злочинцівзлочинців;;

�� –– стрілятистріляти ((уу випадкахвипадках, , коликоли застосуваннязастосування зброїзброї правомірнеправомірне) ) 
потрібнопотрібно лишелише уу добредобре видимувидиму цільціль;;

�� –– забороняєтьсязабороняється стрілятистріляти уу злочинцязлочинця, , якийякий знаходитьсязнаходиться уу секторісекторі
обстрілуобстрілу іншогоіншого працівникапрацівника;;

�� –– забороняєтьсязабороняється безбез дозволудозволу керівникакерівника операціїоперації залишатизалишати постпост
додо сигналусигналу закінченнязакінчення операціїоперації, , заза виняткомвинятком випадківвипадків, , коликоли требатреба
вжитивжити заходівзаходів щодощодо затриманнязатримання злочинцязлочинця..



4. Поняття та види
оперативних планів НПУ



�� 1. 1. ОперативнийОперативний планплан ««СиренаСирена»» передбачаєпередбачає
погодженіпогоджені діїдії особовогоособового складускладу органіворганів, , підрозділівпідрозділів
НПУНПУ, , навчальнихнавчальних закладівзакладів МВСМВС УкраїниУкраїни зз метоюметою
своєчасногосвоєчасного блокуванняблокування місцьмісць можливоїможливої появипояви
злочинцівзлочинців, , оперативногооперативного пошукупошуку іі затриманнязатримання
озброєнихозброєних тата іншихінших злочинцівзлочинців, , якіякі становлятьстановлять
підвищенупідвищену суспільнусуспільну небезпекунебезпеку, , щощо здійснилиздійснили втечувтечу зз--
підпід вартиварти, , конвоюконвою, , караулукараулу, , чичи нападнапад нана інкасаторівінкасаторів, , 
касикаси, , банкибанки, , поштовіпоштові відділеннявідділення абоабо іншіінші важливіважливі
обоб’’єктиєкти. . ПланПлан регламентованийрегламентований НаказомНаказом МВСМВС
УкраїниУкраїни №№ 230/230/дскдск відвід 24.04.199824.04.1998, , тата узгоджуєтьсяузгоджується зз
управліннямуправлінням карногокарного розшукурозшуку ((УКРУКР).).



�� 2. 2. ОперативнийОперативний планплан ««ГрімГрім»» вводитьсявводиться вв діюдію длядля
проведенняпроведення комплексукомплексу режимнихрежимних заходівзаходів тата бойовихбойових
дійдій зз метоюметою затриманнязатримання абоабо знешкодженнязнешкодження озброєнихозброєних
злочинцівзлочинців, , коликоли встановленовстановлено їхїх місцезнаходженнямісцезнаходження..

�� ПідставамиПідставами длядля проведенняпроведення невідкладнихневідкладних
спеціальнихспеціальних заходівзаходів єє достовірнідостовірні повідомленняповідомлення пропро
втечувтечу обвинуваченихобвинувачених, , підсуднихпідсудних, , засудженихзасуджених зз--підпід
вартиварти, , відвід конвоюконвою, , караулукараулу, , аа такожтакож знаходженнязнаходження чичи
очікуванаочікувана появапоява нана територіїтериторії, , обоб’’єктієкті, , вв зонізоні
обслуговуванняобслуговування, , нана транспортітранспорті озброєногоозброєного злочинцязлочинця. . 
ПланПлан регламентованийрегламентований НаказомНаказом МВСМВС УкраїниУкраїни №№
230/230/дскдск відвід 24.04.199824.04.1998 тата узгоджуєтьсяузгоджується зз управліннямуправлінням
карногокарного розшукурозшуку ((УКРУКР).).



�� 3. 3. ОперативнийОперативний планплан ««ХвиляХвиля»» –– цеце планплан
спільнихспільних заходівзаходів НПУНПУ, , частинчастин НГУНГУ, , навчальнихнавчальних
закладівзакладів МВСМВС УкраїниУкраїни, , СБУСБУ іі прокуратурипрокуратури
щодощодо запобіганнязапобігання іі припиненняприпинення груповихгрупових
порушеньпорушень громадськогогромадського порядкупорядку тата масовихмасових
заворушеньзаворушень, , регламентованийрегламентований НаказомНаказом МВСМВС
УкраїниУкраїни №№ 1345 1345 відвід 11.11.2003 11.11.2003 рр.. ««ПроПро
затвердженнязатвердження НастановиНастанови щодощодо дійдій органіворганів, , 

підрозділівпідрозділів НПУНПУ, , зз’’єднаньєднань, , військовихвійськових частинчастин
НГУНГУ, , вищихвищих навчальнихнавчальних закладівзакладів МВСМВС УкраїниУкраїни
зз ліквідаціїліквідації масовихмасових заворушеньзаворушень»». . ПланПлан
узгоджуєтьсяузгоджується зз управліннямуправлінням охорониохорони
громадськогогромадського порядкупорядку ((УОГПУОГП).).



�� 44. . ОперативнийОперативний планплан ««ПерехватПерехват»»

призначенийпризначений длядля забезпеченнязабезпечення високоївисокої
ефективностіефективності дійдій органіворганів НПУНПУ щодощодо
встановленнявстановлення іі розшукурозшуку автомобілівавтомобілів, , аа
такожтакож осібосіб, , щощо скоїлискоїли ДТПДТП, , незаконнонезаконно
заволоділизаволоділи транспортнимитранспортними засобамизасобами. . 

ПланПлан регламентованийрегламентований НаказомНаказом МВСМВС
УкраїниУкраїни №№ 1019/1019/дскдск відвід 10.10.2006 10.10.2006 рр.. тата
узгоджуєтьсяузгоджується зз УДАІУДАІ..



�� 5. 5. ПланПлан оборониоборони йй охорониохорони
адмінбудинкуадмінбудинку ««ФортецяФортеця»» –– цеце планплан
заходівзаходів зз підготовкипідготовки дійдій уу надзвичайнихнадзвичайних
ситуаціяхситуаціях щодощодо забезпеченнязабезпечення охорониохорони
службовихслужбових приміщеньприміщень НПУНПУ..



�� 6. 6. ОперативнийОперативний планплан ««ЗаручникЗаручник»» призначаєтьсяпризначається длядля
організаціїорганізації дійдій припри отриманніотриманні сигналівсигналів пропро захопленнязахоплення
злочинцямизлочинцями заручникизаручники, , абоабо висуненнявисунення ниминими вимогвимог, , 
спрямованихспрямованих нана задоволеннязадоволення своїхсвоїх злочиннихзлочинних намірівнамірів
((незаконнунезаконну передачупередачу грошейгрошей, , особистогоособистого, , державногодержавного, , 
громадськогогромадського майнамайна тата інін.). .). ЦейЦей планплан єє комплексомкомплексом
обґрунтованихобґрунтованих законнимизаконними іі підзаконнимипідзаконними актамиактами, , 
скоординованихскоординованих гласнихгласних іі негласнихнегласних розшуковихрозшукових
заходівзаходів, , щощо здійснюютьсяздійснюються силамисилами НПУНПУ, , СБУСБУ, , 
військовимивійськовими частинамичастинами длядля встановленнявстановлення осібосіб
злочинцівзлочинців, , якіякі захопилизахопили заручниківзаручників, , висунуливисунули
ультимативніультимативні вимогивимоги щодощодо передачіпередачі їмїм грошовихгрошових сумсум, , 
речейречей, , майнамайна чичи транспортнихтранспортних засобівзасобів, , аа такожтакож скритескрите
чичи зашифрованезашифроване блокуванняюблокуванняю обоб’’єктаєкта зз метоюметою
недопущеннянедопущення відходувідходу злочинцівзлочинців, , їхїх затриманнязатримання, , 
визволеннявизволення заручниківзаручників, , забезпеченнязабезпечення особистоїособистої
безпекибезпеки заявниківзаявників, , членівчленів їхїх сімейсімей іі близькихблизьких. . 



�� 77. . ОперативнийОперативний планплан ««БумерангБумеранг»»

вводитьсявводиться вв діюдію припри отриманніотриманні
інформаціїінформації пропро вчиненнявчинення ((загрозузагрозу
вчиненнявчинення) ) діяннядіяння зз ознакамиознаками
терористичноготерористичного актуакту. . ВінВін узгоджуєтьсяузгоджується
УСБУУСБУ, , УБОЗУБОЗ, , затверджуєтьсязатверджується ГУМВСУГУМВСУ..



�� 8. 8. ПланПлан комплексногокомплексного використаннявикористання силсил тата засобівзасобів
поліціїполіції ««ЄдинаЄдина дислокаціядислокація»» ((ЄДЄД)) –– цеце узгодженаузгоджена
розстановкарозстановка силсил тата засобівзасобів патрульноїпатрульної службислужби поліціїполіції, , 
державноїдержавної службислужби охорониохорони ((ДСОДСО), ), дорожньодорожньо--
патрульноїпатрульної службислужби державноїдержавної автоінспекціїавтоінспекції ((ДПСДПС ДАІДАІ), ), 
іншихінших силсил поліціїполіції іі громадськостігромадськості, , аа такожтакож
військовослужбовціввійськовослужбовців НаціональноїНаціональної гвардіїгвардії УкраїниУкраїни
((НГУНГУ) ) заза єдинимєдиним комплекснимкомплексним планомпланом зз метоюметою
ефективногоефективного їхїх використаннявикористання вв охороніохороні громадськогогромадського
порядкупорядку, , обоб’’єктівєктів народногонародного господарствагосподарства, , 
забезпеченнізабезпеченні безпекибезпеки дорожньогодорожнього рухуруху нана територіїтериторії
населеногонаселеного пунктупункту, , районурайону. . 



�� 9. 9. ПланПлан пошуковихпошукових заходівзаходів ««СпіральСпіраль»» –– порядокпорядок
заходівзаходів, , спрямованихспрямованих нана розшукрозшук злочинцязлочинця ((злочинцівзлочинців), ), 
починаючипочинаючи відвід місцямісця вчиненнявчинення злочинузлочину, , зз поступовимпоступовим
розширеннямрозширенням колакола пошукупошуку ((заза принципомпринципом спіраліспіралі, , щощо
розкручуєтьсярозкручується) ) тата одночаснимодночасним перекриттямперекриттям територіїтериторії
навколонавколо зазначеногозазначеного місцямісця іі можливихможливих шляхівшляхів відходувідходу
злочинцязлочинця. . ОсновнимиОсновними силамисилами, , якіякі здійснюютьздійснюють розшукрозшук
злочинцівзлочинців, , єє патрульнопатрульно--постовіпостові нарядинаряди всіхвсіх службслужб іі
підрозділівпідрозділів, , задіянихзадіяних вв охороніохороні громадськогогромадського порядкупорядку
вв системісистемі єдиноїєдиної дислокаціїдислокації нана територіїтериторії населеногонаселеного
пунктупункту ((ПСПС, , ДПСДПС ДАІДАІ, , ДСОДСО, , ВВВВ) ) тата слідчослідчо--оперативніоперативні
групигрупи. . ОбовОбов’’язковоязково застосовуєтьсязастосовується службовослужбово--
розшуковийрозшуковий собакасобака. . 



5. Заходи особистої безпеки
на етапі безпосереднього
проведення спеціальної
операції



�� ЗаходиЗаходи щодощодо запобіганнязапобігання втратвтрат особовогоособового складускладу підпід часчас
проведенняпроведення операціїоперації ізіз затриманнязатримання озброєнихозброєних
злочинцівзлочинців..ВеденняВедення переговорівпереговорів. . ОднимОдним ізіз основнихосновних заходівзаходів
запобіганнязапобігання втратамвтратам особовогоособового складускладу, , коликоли районрайон дійдій
блокованийблокований, , злочинцізлочинці оточеніоточені іі нене чинятьчинять активнийактивний опіропір, , аа жодноїжодної
можливостіможливості прихованогоприхованого зближеннязближення тата несподіваногонесподіваного
захопленнязахоплення практичнопрактично немаєнемає, , єє спробаспроба схилитисхилити злочинцівзлочинців
припинитиприпинити опіропір іі добровільнодобровільно здатисяздатися..

�� ОглядОгляд будівельбудівель уу населеномунаселеному пунктіпункті сільськогосільського типутипу, , 
одинокоїодинокої будівлібудівлі уу лісистійлісистій місцевостімісцевості ((хуторахутора, , будиночкабудиночка
лісникалісника))

�� ОглядОгляд будівельбудівель уу населеномунаселеному пунктіпункті сільськогосільського типутипу, , 
одинокоїодинокої будівлібудівлі уу лісистійлісистій місцевостімісцевості ((хуторахутора, , будиночкабудиночка
лісникалісника))

�� ЗасобиЗасоби досягненнядосягнення безпекибезпеки особовогоособового складускладу уу разіразі
проникненняпроникнення додо сховищасховища..



ВИСНОВОКВИСНОВОК::
�� ТакимТаким чиномчином, , слідслід зазначитизазначити, , щощо вирішальнавирішальна рольроль уу сферісфері забезпеченнязабезпечення

громадськогогромадського порядкупорядку якяк вв повсякденнихповсякденних, , тактак іі вв особливихособливих умовахумовах
відводитьсявідводиться службамслужбам охорониохорони громадськогогромадського порядкупорядку тата спеціальнимспеціальним
підрозділампідрозділам. . ЕфективністьЕфективність використаннявикористання силсил іі засобівзасобів органіворганів НПУуНПУу
багатьохбагатьох випадкахвипадках залежитьзалежить відвід правильногоправильного тата науковонауково обґрунтованогообґрунтованого
їхїх розташуваннярозташування..

�� КласифікаціяКласифікація силсил єє необхідноюнеобхідною умовоюумовою роботироботи зз кадрамикадрами. . АналізАналіз данихданих
пропро працівниківпрацівників відповідновідповідно додо класифікаціїкласифікації видіввидів угрупованьугруповань дозволяєдозволяє
нене тількитільки своєчасносвоєчасно прийматиприймати заходизаходи щодощодо підвищенняпідвищення якісногоякісного складускладу
персоналуперсоналу, , алеале йй здійснюватиздійснювати належненалежне розташуваннярозташування йй ефективноефективно їхїх
використовувативикористовувати залежнозалежно відвід завданьзавдань..

�� РазомРазом ізіз тимтим системасистема керівництвакерівництва органамиорганами НПУНПУ вв особливихособливих умовахумовах
щеще нене повноюповною міроюмірою відповідаєвідповідає вимогамвимогам часучасу тата оперативнооперативно--бойовійбойовій
організаціїорганізації, , щощо склаласясклалася. . УУ ційцій системісистемі відсутнівідсутні постійніпостійні штабніштабні ((штатніштатні) ) 
органиоргани керівництвакерівництва, , покликаніпокликані здійснюватиздійснювати безпосереднєбезпосереднє керуваннякерування
силамисилами йй засобамизасобами НПУНПУ іі НГУНГУ уу надзвичайнійнадзвичайній обстановціобстановці, , 
організовуватиорганізовувати всебічнувсебічну підготовкупідготовку цихцих силсил іі засобівзасобів. . ПевнаПевна
фрагментарністьфрагментарність законодавчихзаконодавчих, , аа особливоособливо відомчихвідомчих, , нормативнонормативно--
правовихправових актівактів, , котрікотрі регламентуютьрегламентують діяльністьдіяльність органіворганів НПУНПУ вв
екстремальнихекстремальних умовахумовах, , передбачаєпередбачає необхідністьнеобхідність подальшоїподальшої роботироботи зз їхїх
розвиткурозвитку тата вдосконаленнявдосконалення. . ВВ останнійостанній часчас намітилисянамітилися тенденціїтенденції, , якіякі
дозволяютьдозволяють розглянутирозглянути питанняпитання пропро поступовепоступове поліпшенняполіпшення технічноготехнічного
оснащенняоснащення йй озброєнняозброєння підрозділівпідрозділів поліціїполіції, , залучуванихзалучуваних додо вирішуваннявирішування
спеціальнихспеціальних бойовихбойових завданьзавдань уу складнійскладній оперативнійоперативній обстановціобстановці..


