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ДЕЯКІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ТАКТИЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КІНОЛОГІЧНИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇПрактичний досвід повсякденної діяльності кінологічних підрозділів останнім часом привертає увагу на такі важливі моменти, як:© Таранов В. Л., 2018 63
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1. Необхідність додаткової тактичної підготовки кінологів, які працюють у взаємодії з підрозділами національної поліції, які виконують спеціальні функції (КОРД, ТОР, ВТС тощо), до необхідного мінімального рівня за напрямком діяльності;2. Необхідність розробки та виробництва «тривожного» комплекту кінолога, включаючи засоби індивідуального захисту службового собаки;3. Необхідність забезпечення кінологів спеціальними самозаряджаючими кобурами для табельної вогнепальної зброї.Основні аспекти фахової до-підготовки кінологів за напрямками діяльності підрозділів, які виконують специфічні задачі, мають бути розроблені та узгоджені за участі відповідних представників та фахівців. Основна проблематика даного питання полягає у внесенні відповідних змін в штатну структуру зазначених компонентів НП та їхнє затвердження на законодавчому рівні.Тривожний комплект кінолога базується на звичайному тривожному комплекті згідно з наказом МВС РФ від 22.12.2006 № м/091 (аналогічний наказ МВС України до теперішнього часу не розроблений або відсутній у вільному доступі), але з додаванням

Шляхи покращення професійного рівня
працівників кінологічних служб. Харків, 2018

В екстремальних умовах обстановки може виникати необхідність одночасного застосування/використання табельної вогнепальної зброї та спеціальних засобів особовим складом НПУ. Зокрема, поліцейський-кінолог може бути змушений одночасно
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застосовувати службового собаку та пістолет. Виходячи з простої логіки подібної ситуації, кінолог однією з рук має керувати собакою, іншою рукою -  приводити до бою та застосовувати/ використовувати пістолет. З метою уникнення ускладнень щодо можливості одночасного застосування вищезазначених засобів і, як наслідок, збереження життя та здоров’я громадян та поліцейського, виникає необхідність включення до індивідуального спорядження кінолога спеціальної само- заряджаючої кобури типів ЕФА-2К (https://www.youtube.com/ watch?v=oU0PZkAgmJ4), ЕФА-1М (https://www.youtube.com/ watch?v=gFuvZrNQfK4) для ПМ, або інші аналоги, в залежності від типу закріпленої за особовим складом табельної зброї (https://www.youtube.com/watch?v=hnJFB3EUJ3g).
Отримано 21.11.2018
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ КІНОЛОГІЧНИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА ПОРЯДКУВ умовах сьогодення питанням забезпечення публічної безпеки та порядку приділяється достатньо багато уваги, оскільки це має важливе значення для демократичного державного та суспільного розвитку, формування громадянського суспільства та його інститутів. Вирішення проблем забезпечення публічної безпеки та порядку має пріоритетне значення в системі завдань, що ставляться перед державними органами України, у тому числі органами Національної поліції.Особливе місце серед органів Національної поліції, які забезпечують публічну безпеку та порядок відведено кінологічним підрозділам Національної поліції. На підтвердження зазначеному, варто навести закріплену позицію в наказі МВС України від 01.11.2016 № 1145 «Про затвердження Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної© Гармаш В. В., 2018 65
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