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ОСОБЛИВОСТІ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ 
ПІДРОЗДІЛАМИ ПОЛІЦІЇ  

ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

В умовах нагнітання зовнішніх та внутрішніх конфлік-
тів в державі, особливе місце серед правоохоронних орга-
нів, головною задачею якого є підтримання публічного по-
рядку і безпеки, виступають органи та підрозділи Націона-
льної поліції України. 

Так, встановлення в країні надзвичайної ситуації, яка 
може бути викликана воєнним станом, стихійними лихами, 
техногенним явищами, тощо, потребує від органів та під-
розділів Національної поліції впровадження стратегічних 
планів та завдані з попередження та ліквідації негативних 
наслідків. 

Отже, виділимо ряд особливостей несення служби під-
розділами Національної поліції під час надзвичайних ситуа-
цій, в залежності від сфери забезпечення поліцейських. 

По-перше, правове забезпечення несення служби підроз-
ділами Національної поліції під час надзвичайних ситуацій. 

Аналіз вітчизняної нормативно-правової бази призвів 
до виявлення ряду прогалин, що, на нашу думку, свідчить 
про стрімкий та непоміркований процес реформування по-
ліцейських підрозділів, а саме: 

– відсутність методичних рекомендацій щодо пово-
дження співробітників Національної поліції під час надзви-
чайних ситуацій; 

– нормативно-правові акти, що регламентують несення 
служби поліцейськими у вигляді патрулювання, під час  
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надзвичайних подій – відсутні, а ті, що є, за своїм змістом 
не відповідають умовам сьогодення; 

– відсутність інструкцій щодо спільних дій між органами 
Національної поліції, та іншими державними інституціями. 

По-друге, інформаційно-технічне забезпечення. Передба-
чає створення відповідних інформаційно-аналітичних цент-
рів (штабів), для акумуляції об’єктивної та своєчасної інфор-
мації, аналізу та прогнозування дій, вироблення та доведення 
до особового складу органів та підрозділів Національної полі-
ції стратегічних та поточних планів. Координація взаємодії 
між органами Національної поліції з іншими правоохорон-
ними органами, державними органами влади, громадськістю. 

По-третє, кадрове забезпечення. Введення надзвичай-
ного стану, вимагає залучення поліцейських до умов посиле-
ного варіанту несення служби. У відповідності до Наказу 
МВС від 10.12.2015 № 1560 «Про затвердження Інструкції 
про порядок переведення органів Національної поліції Укра-
їни на посилений варіант службової діяльності» встановлено, 
що посилений варіант несення служби – це комплекс органі-
заційно-правових, превентивних, профілактичних, операти-
вних та інших заходів, пов’язаних з особливим режимом ви-
конання службових завдань і залученням значної кількості по-
ліцейських з метою швидкої стабілізації оперативної обстано-
вки, якщо наявними силами і засобами, що безпосередньо за-
лучені до забезпечення публічної безпеки і порядку у повсяк-
денному режимі несення служби, їх виконати неможливо. 

Отже, за наказом керівників, які мають право введення 
посиленого варіанта, чисельність сил може бути збільшена 
за рахунок: 1) тимчасової відміни вихідних днів для поліцей-
ських та відкликання їх із відпусток; 2) припинення здійс-
нення відряджень або відкликання з них поліцейських; 
3) установлення для поліцейських (крім добових нарядів) не-
сення служби понад установлену тривалість робочого часу, 
а також у вихідні та святкові дні, але не більше 12-годинного 
робочого дня та шестиденного робочого тижня. 

Таким чином, на нашу думку, особливість несення служби 
органами та підрозділами Національної поліції під час надзви-
чайних ситуацій, повинна розглядатися комплексно та врегу-
льовуватися та координуватися на законодавчому рівні. 
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