
-  подальшого підвищення рівня грошового забезпечення працівників кінологічних підрозділів, зокрема цивільних осіб;-  інших нормативно-правових актів.Слід зазначити, що організаційне забезпечення реалізації Концепції здійснюється відповідно до затверджених органами системи МВС програм, розроблених і прийнятих в установленому порядку, відповідних щорічних планів роботи кінологічних служб та результатів моніторингу стану їх виконання.Щорічні плани роботи кінологічних служб органів системи МВС мають складатися із визначенням обсягів та джерел їх фінансування, а також термінів їх виконання.Організація та виконання планів здійснюватиметься керівництвом відповідних органів системи МВС, які за результатами роботи щороку здійснюють аналіз виконання заходів планів.
Отримано 24.11.2018
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та ветеринарного забезпечення управління кінологічного 
забезпечення Департаменту спеціалізованої підготовки 
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кандидат педагогічних наук

ПІДГОТОВКА КІНОЛОГІЧНИХ КОМАНД В ДЕРЖАВНІЙ 
ФІСКАЛЬНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИОдним із завдань органів доходів і зборів є кінологічне забезпечення діяльності органів доходів і зборів.Наказом Мінфіну від 15.12.2015 № 1147 «Про кінологічне забезпечення в Державній фіскальній службі України» визначено, що кінологічне забезпечення -  система заходів, спрямованих на реалізацію завдань, пов’язаних із застосуванням службових собак під час здійснення митного контролю. До таких заходів належать добір, формування, спеціальна підготовка та організація використання кінологічних команд.Організація проведення спеціальної підготовки кінологічних команд здійснюється на підставі щорічного плану підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів ДФС.
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Спеціальна підготовка кінологічних команд здійснюється в Департаменті спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС (далі -  Департамент).У разі потреби (за наявності належних умов для проведення навчальних занять та після проведення відповідних організаційних заходів) спеціальна підготовка за окремими напрямами може здійснюватись в митницях ДФС.Метою спеціальної підготовки кінологічних команд є досягнення належного рівня використання службових собак у напрямі боротьби з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, боєприпасів та незаконним переміщенням тютюнових виробів, грошових знаків у вигляді банкнот та іншого під час здійснення митного контролю.Напрями та обсяги спеціальної підготовки кінологічних команд щороку визначаються Департаментом з урахуванням потреб митниць ДФС.На спеціальну підготовку направляються службові собаки, які пройшли обстеження, відбір на придатність до дресирування й підготовлені за загальним курсом підкорення.Спеціальна підготовка включає:1) первинну підготовку кінологічних команд;2) спеціальний курс підготовки кінологічних команд;3) тренування кінологічних команд.Первинна підготовка кінологічних команд -  підготовка, спрямована на забезпечення базового рівня знань, вмінь та навичок, необхідного для ефективної професійної діяльності з пошуку первинних запахоносіїв під час здійснення митного контролю. Первинна підготовка проводиться також у разі зміни складу кінологічної команди.Спеціальний курс підготовки кінологічних команд -  підготовка, під час якої вдосконалюються та розвиваються вміння, знання і навички інспекторів-кінологів, а також навички службових собак, здобуті в процесі практичної діяльності та під час проходження попередньої спеціальної підготовки.Спеціальний курс підготовки кінологічних команд також може включати участь у змаганнях кінологічних підрозділів.Тренування кінологічних команд -  систематична робота інспекторів-кінологів з вироблення динамічного стереотипу поведінки службових собак у різноманітних умовах їх використання.
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Обсяги, напрями, об'єкти та час тренування кінологічних команд визначаються планом проведення тренувальних занять на місяць.Тематика та обсяг тренувальних занять мають містити:-  пошук та виявлення тренувальних зразків в транспортних засобах -  7 годин;-  пошук та виявлення тренувальних зразків у багажі -  4 години;-  пошук та виявлення тренувальних зразків у приміщенні -  2 години;-  ідентифікація (диференціювання) запаху тренувального зразка серед інших пахучих речовин -  2 години;-  навички слухняності -  1 година.Загальна кількість годин для тренування -  16 годин на місяць (два тренування на тиждень по 2 години кожне).Перевірка рівня підготовленості кожної кінологічної команди проводиться:-  безпосереднім керівником кінологічного підрозділу -  не рідше одного разу на місяць;-  заступником керівника митниці ДФС (Департаменту), який відповідає за стан кінологічного забезпечення, -  не рідше одного разу на квартал.Перевірка службових собак, які прибули на первинну підготовку до Департаменту, здійснюється згідно з вимогами порядку перевірки службових собак, які прибули на первинну підготовку до Департаменту.Під час проведення тренувальних занять зі службовими собаками для пошуку наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, боєприпасів, тютюнових виробів, грошових знаків у вигляді банкнот можуть використовуватись як первинні, так і вторинні запахоносії, а також імітатори первинних запахоносіїв.Забезпечення потреб митниць ДФС (Департаменту) первинними та вторинними запахоносіями, а також імітаторами первинних запахоносіїв здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів державного бюджету та власних надходжень митниць ДФС/Департаменту, передбачених законодавством України.Стан підготовленості кінологічних команд перевіряється відповідно до умов складання іспитів кінологічними командами митниць ДФС, що розробляються та затверджуються Департаментом.
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З метою визначення кращих кінологічних команд, популяризації набутого ними досвіду з підготовки та використання службових собак проводяться змагання з визначення кращої кінологічної команди митниці ДФС та кращої кінологічної команди ДФС відповідно до програми змагань кінологічних команд, що розробляється та затверджується Департаментом.Кінологічні команди, які не пройшли спеціальної підготовки, не допускаються до пошуку наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, боєприпасів, тютюнових виробів, грошових знаків у вигляді банкнот тощо під час участі у здійсненні митного контролю товарів та транспортних засобів.
Список використаних джерел1. Митний кодекс України : закон України від 13.03.2012 № 4495-УІ. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44-45, 46-47, 48. Ст. 552.2. Про кінологічне забезпечення в Державній фіскальній службі України : наказ М-ва фінансів України від 15.12.2015 № 1147 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1664-15 (дата звернення: 29.11.2018).3. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку використання кінологічних команд у Державній фіскальній службі України та Методичних рекомендацій щодо ветеринарного обслуговування, утримання, годівлі службових собак та догляду за ними у Державній фіскальній службі України : наказ Держ. фіскал. служби України від 20.07.2016 № 643.

Отримано 30.11.2018

Шляхи покращення професійного рівня
працівників кінологічних служб. Харків, 2018

17

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1664-15

