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СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
КІНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ГУНП В ХАРКІВСЬКІЙ

ОБЛАСТІКінологічним центром ГУНП в Харківській області здійснюються заходи по підвищенню ефективності службового собаківництва в області, вдосконалення діяльності кінологічної служби в запобіганні і розкритті злочинів, виявленню і пошуку наркотичних речовин, зброї та вибухівки, затриманню злочинців, охороні публічного порядку та безпеки.У зв’язку із значним підвищенням рівня криміногенної обстановки в місті та області, з метою посилення протидії незаконному переміщенню зброї, боєприпасів і вибухових речовин, недопущенню неконтрольованого та незаконного обігу засобів ураження, посилення безпеки і протидії терористичній діяльності та якісного використання можливостей кінологічної служби, постійно підтримується зв’язок з черговими частинами відділів та відділень поліції для своєчасної доставки кінологів зі службовими собаками на місця скоєння злочинів.КЦ ГУНП в Харківській області співпрацює з спостерігачами Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ, яка була направлена на зниження напруженості та сприяння миру, стабільності та безпеки. На постійній основі відбувається співпраця кінологічного центру ГУНП в Харківській області та Управління виконання кримінальних покарань та пробації, Харківської митниці, Державної фіскальної служби України, Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області, Східного територіального управління Національної гвардії України в Харківській області, Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України в Харківській області та© Сайганов О. Є., 2018 70
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Управління патрульної поліції в Харківській області та проводяться на базі КЦ міжвідомчих змагань та показових виступів для передачі позитивного досвіду роботи з підготовки та використання службових собак.Проводяться короткострокові семінар-тренінги з керівниками кінологічних підрозділів органів поліції України з питань ефективного використання потенціалу службової кінології в протидії злочинності та забезпеченні публічної безпеки та порядку, чемпіонати з багатоборства кінологів.Працівники кінологічного центру ГУНП в Харківській області зі службовими собаками несуть службу в зоні проведення ООС, а саме -  ГУНП в Луганській та Донецькій областей на блокпостах, де проводиться робота щодо перевірки транспортних засобів, з метою виявлення та вилучення заборонених предметів та речовин.З метою активізації роботи щодо протидії злочинності, боротьбі з тероризмом, виявлення та вилучення вибухових речовин і зброї, попередження та профілактики правопорушень на території Міжнародного аеропорту Харків, спільно з працівниками ВП в Аеропорту Харків Слобідського ВП ГУНП в Харківській області працівники кінологічного центру ГУНП в області зі службовими собаками відпрацьовують територію обслуговування пішими патрулями.Разом з тим потребують вирішення наступні питання:-  врегулювання нормативної бази та відсутність методичних рекомендацій про те, що основні засоби (службові собаки) після складу необхідного пакету документів зі списання за станом здоров'я, при неповному зносі основних засобів, можуть бути передані на подальше доживання населенню;-  омолодження поголів’я службових собак цуценятами робочого розведення з-під батьків, робочі якості яких відповідають потребам стандартів, та вимогам Наказу МВС України від 01.11.2016 №1145 «про затвердження Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції»;-  отримання, зберігання та обліку запахових аналогів наркотичних речовин їх аналогів та прекурсорів;-  проведення спільних занять з іншими силовими службами та відомствами, громадськими організаціями з метою обміну досвідом в тренуванні та дресируванні службових собак;-  навчання спеціалістів -  кінологів на базі вищих навчальних закладів інших відомств силових структур в системі МВС;
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-  дресирування службових собак на запахи у великих обсягах;Підвищення ефективності діяльності кінологічного центру ГУНП в Харківській області, його матеріально-технічного забезпечення кадрового посилення та створення ефективної системи діяльності на основі впровадження сучасних принципів та методів, ураховуючи міжнародний досвід використання службових собак поліцією інших країн, надає можливість впровадження новітніх підходів та стандартів щодо удосконалення системи підготовки кінологів, дресирування і тренування службових собак та використання їх в протидії злочинності.
Отримано 24.11.2018

Шляхи покращення професійного рівня
працівників кінологічних служб. Харків, 2018

УДК 351.74.088
Сергій Сергійович ЦИРКУЛЄНКО,
слухач магістратури факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ;

Тихін Віталійович ШЕВЧЕНКО,
старший викладач кафедри тактичної та тактико-спеціальної 
підготовки факультету № 3 Харківського 
національного університету внутрішніх справ;
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0366-7217

ЗАЛУЧЕННЯ КІНОЛОГІЧНИХ СЛУЖБ 
ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬНа сьогодні функцію з забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів покладено на органи Національної поліції Міністерства Внутрішніх Справ України. Але в деяких випадках масові заходи можуть становити суспільну небезпечність, зазнавши в свою чергу перетворення в масові заворушення, де створюється небезпека для життя здоров’я громадян, погроми, підпали, знищення майна, захоплення будівель або споруд, насильницьке виселення громадян із застосуванням зброї чи інших предметів які використовувалися як зброя. З цього випливає, що масові заворушення -  це завжди дії натовпу, який діє скеровано або стихійно, або те і інше в окремих періодах. Комплексний підхід та система дій усіх учасників в протидії масовими заворушеннями є вихідними для ефективного вирішення завдань протидії даному правопорушенню.© Циркулєнко С. С., 72Шевченко Т. В., 2018
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