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Світлана Ігорівна КОЛОМІЄЦЬ,
начальник відділу організаціїкінологічноїдіяльності 
Національної поліції України

РОЗВИТОК КІНОЛОГІЧНИХ СЛУЖБ ОРГАНІВ 
СИСТЕМИ МВС24 травня 2017 року Міністр внутрішніх справ України А. Б. Аваков підписав наказ МВС за № 442. Цим наказом затверджено Концепцію розвитку кінологічних службцентральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ. Концепція визначає основні напрями розвитку кінологічних служб системи МВС до 2020 року і спрямована на створення сучасних кінологічних підрозділів, здатних забезпечити виконання покладених на них завдань.Структурно кінологічними службами системи МВС є:

1) у  Національній поліції України:
-  відділ організації кінологічної діяльності апаратуцентрального органу управління поліції (центральний апарат);-  кінологічні центри головних управлінь Національної поліції, які є в кожному обласному центрі та м. Києві;-  цикл кінології Державної установи «Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських»;-  кінологічні підрозділи та окремі посади кінологів територіальних підрозділів органів поліції;
2) у  Державній прикордонній службі України:-  кінологічний відділ Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби (центральний апарат);-  кінологічні служби регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, кінологічні відділення (групи) підрозділів Держприкордонслужби;-  кафедра кінології та племінний розплідник службових собак Національної академії Держприкордонслужби ім. Б. Хмельницького;-  Кінологічний навчальний центр Держприкордонслужби (м. Великі Мости Львівської області);
3) у  Національній гвардії України:
-  кінологічна служба штабу Головного управління Нацгвардії;© Коломієць С. І., 2018 10



-  кінологічні служби штабів територіальних управлінь Нацгвардії, кінологічні служби штабу з’єднань та військових частин;-  кінологічні групи, відділення, взводи, роти та навчальний батальйон з розплідником службових собак у навчальному центрі Нацгвардії (м. Золочів);
4) у  Державній службі України з надзвичайних ситуацій:
-  кінологічна служба апарату ДСНС;-  кінологічний центр (навчальний) у складі Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС (м. Ромни);-  пошуково-рятувальні кінологічні підрозділи у складі аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування та спеціального призначення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.Згідно з Концепцією проблемами, що потребують розв'язання, є: недостатня ефективність і координація діяльності кінологічних підрозділів органів системи МВС, недостатній рівень фахової підготовки кінологів та службових собак, неналежне матеріально- технічне забезпечення кінологічних підрозділів тощо.На сьогодні кінологічні служби органів системи МВС за більшістю показників не відповідають сучасним вимогам кінологічного забезпечення діяльності державних органів.Основними причинами такого стану є:-  відсутність єдиного підходу щодо організації кінологічного забезпечення органів системи МВС, підготовки та комплектування кінологів зі службовими собаками, їх тестування, проведення міжвідомчих змагань та інших спільних заходів тощо;-  відсутність узгоджених нормативно-правових актів МВС, які б регулювали сферу кінологічної діяльності органів системи МВС;-  неврегульованість питань підготовки та використання службових собак для пошуку наркотичних засобів, вибухових речовин, утримання службових собак після їх вибракування, власних собак, перевезення їх громадським транспортом;-  невідповідність норм забезпечення кінологічних підрозділів органів системи МВС потребам у сучасному спорядженні на службових собак, спеціальній дресирувальній амуніції та інвентарю;-  низький рівень міжнародної співпраці щодо обміну досвіду з питань організації кінологічних служб та використання службових собак;-  неналежне матеріально-технічне та кадрове забезпечення кінологічних підрозділів органів системи МВС, необхідність проведення ремонту і добудови кінологічних підрозділів;

Шляхи покращення професійного рівня
працівників кінологічних служб. Харків, 2018

11



-  відсутність сучасних навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кінологів органів МВС;-  недостатній рівень соціального захисту та грошового забезпечення окремих працівників (військовослужбовців) кінологічних підрозділів органів системи МВС (цивільних осіб);-  відсутність на законодавчому рівні підстав грошової компенсації кінологам за утримання та годування службових собак за місцем свого проживання;-  обмеженість фінансування заходів, пов'язаних ізвикористанням потенціалу кінологічних служб органів системи МВС у протидії злочинності та забезпеченні правопорядку, підготовкою кінологів і службових собак.Метою видання Концепції є підвищення ефективності діяльності кінологічних служб органів системи МВС, їх матеріально-технічного забезпечення, кадрове посилення кінологічних підрозділів та створення ефективної системи їх діяльності на основі впровадження сучасних принципів і підходів.Для досягнення поставленої мети в органах системи МВС необхідно упродовж 2017-2020 років вирішити такі завдання:-  удосконалити нормативно-правові акти, що регулюють діяльність кінологічних служб, та за необхідності підготувати проекти нових актів;-  удосконалити систему підготовки кінологів, дресирування та тренування службових собак із урахуванням європейських стандартів;-  оптимізувати структуру кінологічних підрозділів та в разі потреби забезпечити збільшення чисельності кінологів з урахуванням існуючого навантаження;-  створити достатню кількість кінологічних підрозділів у регіонах для виконання поставлених завдань за призначенням;-  реформувати систему комплектування кінологічних служб та підготовки персоналу з урахуванням загальноєвропейських стандартів;-  створити ефективну систему матеріально-технічного забезпечення для оновлення існуючої матеріальної бази кінологічних підрозділів та забезпечення сучасними засобами підготовки, утримання і використання службових собак;-  розробити та виготовити імітатори наркотичних і вибухових речовин для тренування службових собак;-  підвищити рівень соціального захисту працівників (військовослужбовців) кінологічних підрозділів, забезпеченості кінологів форменим одягом (одностроєм) та спорядженням;
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-  налагодити взаємодію між кінологічними громадськими організаціями.Наказом МВС визначено, що Концепція реалізується шляхом здійснення комплексу науково-методичних, нормативно-правових, організаційних та практичних заходів, що пов'язані зі створенням, упровадженням, використанням і розвитком сучасних підходів до кінологічного забезпечення діяльності органів системи МВС.Нормативно-правове забезпечення реалізації Концепції здійснюватиметься шляхом участі в розробленні законодавчих, підзаконних та міжвідомчих актів у сфері кінологічного забезпечення, а також удосконалення нормативно-правової бази, що регулює діяльність кінологічних служб органів системи МВС.Зокрема, це відображатиметься:1) в розробленні та прийнятті в установленому порядку (спільними зусиллями)проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів щодо:-  удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кінологів та використання службових собак;-  врегулювання питань комплектування кінологічних підрозділів службовими собаками, їх відтворення, утримання, годівлі, ветеринарного забезпечення, підготовки та використання у службі власних собак кінологів;-  переліку та норм забезпечення кінологічних підрозділів спорядженням на службових собак, спеціальною дресирувальною амуніцією, обладнанням та інвентарем;-  затвердження єдиних правил змагань серед кінологів зі службовими собаками кінологічних підрозділів органів системи МВС, проект яких ми сьогодні обговоримо,-  а також інших необхідних нормативно-правових актів з питань діяльності кінологічних служб;2) унесенні змін до нормативно-правових актів з питань:-  протидії незаконному обігу особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин;-  норм годування штатних службових собак органів державної влади;-  утримання службових собак після їх вибракування;-  перевезення службових собак громадським транспортом;-  закріплення на законодавчому рівні грошової компенсації кінологам за утримання та годування службових собак за місцем свого проживання;
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-  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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Олександр Васильович ВИНОГРАД,
заступник начальника -  начальник відділу кінологічного 
та ветеринарного забезпечення управління кінологічного 
забезпечення Департаменту спеціалізованої підготовки 
та кінологічного забезпечення Державної фіскальної служби України, 
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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