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З урахуванням раніше проведеного аналізу сутності та ролі державного регулювання проце!
су забезпечення безпеки розташованих в Україні об'єктів дипломатичного призначення інозем!
них держав, в умовах кризових ситуацій, запропоновано порядок здійснення підготовчих дій
уповноваженими посадовими особами органів військового управління. Запропоновано алго!
ритм дій таких осіб під час проведення підготовки організаційної складової і розрахунку сил і
засобів, необхідних для виконання завдань. Проведено розроблення типової схеми забезпе!
чення безпеки стаціонарного об'єкту дипломатичного призначення під час виконання підроз!
ділами Національної гвардії України службово!бойових завдань в умовах кризових ситуацій у
відриві від місця розташування пункту постійної дислокації військової частини. Запропонова!
но способи організації охорони, елементи роботи посадових осіб (командирів, начальників)
під час організації охорони та порядок проведення розрахунку сил.

The National Guard of Ukraine (NGU), along with other law enforcement agencies, is part of the
security and defense sector of our state. The Law of Ukraine "On National Security of Ukraine" defines
and delimits the powers of state bodies in the spheres of national security and defense, creates a
basis for integration of policies and procedures of state authorities and other state bodies whose
functions relate to national security and defense.

One of the main functions of the NGU, in accordance with the Law of Ukraine "On the National
Guard of Ukraine" is the protection of diplomatic missions, consular posts of foreign countries,
missions of international organizations in Ukraine.

By ratifying the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, the Vienna Convention on
Consular Relations of 1963, and the Vienna Convention on the Prevention and Punishment of Crimes
against Persons Belonging to Personnel of Diplomatic Missions in 1973, Ukraine has assumed
international obligations. commitment to create appropriate conditions for the operation of diplomatic
facilities on its territory. The issues of security of diplomatic missions and consular posts in the real
existence of terrorist threats, numerous protests held near them and in case of other crises, impose
additional responsibilities on the host state. These events also require the relevant public authorities
and their officials to pay due attention to the planning and organization of security systems for such
facilities, improving the organizational and legal mechanism for their safety.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Національна гвардія України (НГУ), поряд з інши�

ми силовими структурами входить до складу сектору

безпеки і оборони нашої держави. Законом [1] виз�

начені та розмежовані повноваження державних

органів у сферах національної безпеки і оборони,

створена основа для інтеграції політики і процедур

органів державної влади та інших державних органів,

функції яких стосуються національної безпеки і обо�

рони.

Однією з основних функцій НГУ, відповідно до [2,

ст. 2, ч. 1, п. 7] є охорона дипломатичних представництв,

консульських установ іноземних держав, представництв

міжнародних організацій в Україні.

Ратифікувавши Віденську конвенцію "Про дипло�

матичні зносини" 1961 року [3], Віденську конвенцію

"Про консульські зносини" 1963 року [4], Віденську

конвенцію "Про запобігання та покарання злочинів

проти осіб, які належать до персоналу дипломатич�

них місій" 1973 року [5], Україна прийняла на себе

міжнародні зобов'язання щодо створення належних

умов для діяльності об'єктів дипломатичного призна�

чення на своїй території. Питання безпеки диплома�

тичних представництв та консульських установ в умо�

вах реального існування терористичних загроз, чис�

ленних протестних акцій, що проводяться поряд з

ними та у разі виникнення інших кризових ситуацій,

покладають на державу перебування додаткову

відповідальність. Ці події також вимагають від відпо�

відних органів державної влади та їх посадових осіб

приділяти належну увагу діяльності з планування і

організації систем охорони таких об'єктів, вдоскона�

ленню організаційно�правового механізму забезпе�

чення їх безпеки.

Форми, способи та порядок виконання НГУ завдань

з охорони об'єктів дипломатичного призначення в умо�

вах кризових ситуацій на тепер повною мірою не дослі�

джено і не конкретизовано, що викликає певні труднощі

в плануванні і здійсненні охоронної діяльності. Тому вив�

чення окремих елементів системи державного управлі�

Forms, methods and procedure for the NMU to perform tasks on the protection of diplomatic
facilities in crisis situations are currently not fully explored and specified, which causes some
difficulties in planning and implementing security activities. Therefore, the study of certain elements
of the system of public administration in terms of the activities of the NMU in the organization of the
protection of diplomatic missions in crisis situations is an important area of research.

The article formulates practical recommendations for the preparation of the organizational
component of ensuring the security of diplomatic facilities of foreign states in Ukraine in crisis
situations and the organization of protection of compact stays of diplomatic staff, in case of threats
to the security of such facilities. The order of grouping of personnel at performance of tasks in the
certain conditions is offered.
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ння в розрізі діяльності НГУ при організації охорони

дипломатичних місій в умовах кризових ситуацій є ак�

туальним напрямком досліджень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми державного управління, планування та

прогнозування у сфері безпеки і оборони вивчались та�

кими науковцями: С. Полторак, С. Сокуренко, С. Алфі�

мова, С. Бєлай, В. Буренко, О. Бондаренко та інші. Зав�

дання, порядок, прийоми та способи застосування сил

безпеки в різних умовах діяльності досліджували в своїх

наукових працях Ю. Аллеров, В. Бацамут, І. Кириченко,

М. Литвин, О. Шмаков та інші. Наукові дослідження

міжнародно�правових та дипломатичних відносин про�

водили науковці у галузі адміністративно�правових наук

С. Федчишин, О. Колесник, І. Бліщенко, Т. Биркович та

інші. Організація і здійснення правоохоронних функцій

різними суб'єктами системи державного управління дос�

ліджувались такими науковцями: О. Бандурка, Ю. Би�

тяк, Д. Бахрах, С. Курінний та іншими науковцями. Ба�

гато питань, пов'язаних із адміністративно�правовим

регулюванням охорони Національною гвардією Украї�

ни дипломатичних представництв іноземних держав вис�

вітлені в праці Конопляника О.С., Гречанюка С.К., Га�

лай В.О. [6]. Методологічні засади функціонування та

розвитку державних механізмів протидії кризовим яви�

щам соціально�економічного характеру розглядались

С. Бєлай [7]. В межах виконання науково�дослідних

робіт [8; 9] здійснювались дослідження проблем орга�

нізації системи охорони об'єктів, у тому числі й дипло�

матичного призначення. Роль та місце службово�бойо�

вої діяльності НГУ у забезпеченні безпеки дипломатич�

них представництв і консульських установ іноземних

держав, представництв міжнародних організацій в Ук�

раїні висвітлювалось у [10].

Однак зазначені автори грунтовно не вивчали в своїх

працях питання функціонування організаційного меха�

нізму забезпечення безпеки об'єктів дипломатичного

призначення в умовах кризових ситуацій, зокрема при
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виникненні загроз з боку організованих радикально

налаштованих груп мітингувальників (протестуваль�

ників). Питання підготовки організаційної складової,

пов'язані із несенням служби за посиленим варіантом,

або при евакуації персоналу та/або майна об'єкту, як

запорука успішного практичного виконання завдань,

також потребують подальшого удосконалення та сис�

тематизації.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формулювання практичних рекомен�

дацій щодо реалізації заходів організаційно�правового

механізму забезпечення безпеки об'єктів дипломатич�

ного призначення іноземних держав в Україні в умовах

кризових ситуацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виконання, прийнятих Україною міжнародних зобо�

в'язань із забезпечення безпеки об'єктів дипломатич�

ного призначення, передбачених Конвенціями [3—5], в

частини здійснення їх охорони в різних умовах, покла�

дено на НГУ, відповідно до закону [2], про що вже було

зазначено. Безпосереднє виконання обов'язків з охо�

рони дипломатичних представництв та консульських

установ іноземних держав в Україні здійснюється осо�

бовим складом військових частин НГУ, які мають у своє�

му складі відповідні підрозділи.

НГУ входить до загальної системи органів державної

влади і може виконувати завдання як у складі сил оборо�

ни, так і у складі сил безпеки. Питання сутності та ролі дер�

жавного регулювання забезпечення безпеки об'єктів дип�

ломатичного призначення в Україні в умовах кризових

ситуацій розглядалось нами у попередніх публікаціях [11].

Призначення, основні завдання, функції, правовий

статус військових частин з охорони дипломатичних

представництв, консульських установ іноземних дер�

жав, представництв міжнародних організацій в Україні

Національної гвардії України визначається "Положен�

ням про військові частини і підрозділи з охорони дип�

ломатичних представництв, консульських установ іно�

земних держав, представництв міжнародних організацій

в Україні Національної гвардії України", яке затвердже�

не наказом Міністерства внутрішніх справ України від

22.07.2014 № 713 [12]. Основним завданням таких

військових частин і підрозділів є забезпечення охорони

об'єктів дипломатичного призначення, захист при�

міщень представництв від несанкціонованого вторгнен�

ня сторонніх осіб або заподіяння ними шкоди, запобі�

гання порушенню спокою дипломатичного представниц�

тва, здійснення режимних заходів допуску до об'єкту.

В умовах кризових ситуацій підрозділи НГУ у взаємодії

з іншими складовими сектору безпеки держави викону�

ють завдання з припинення терористичних актів щодо

об'єктів дипломатичного призначення, здійснюють пе�

редбачені законом заходи правового режиму воєнного

стану, приймають участь у ліквідації наслідків надзви�

чайних або інших кризових ситуацій на об'єктах, прий�

нятих ними під охорону, залучаються до виконання зав�

дань територіальної оборони.

Порядок і способи виконання покладених на підроз�

діли завдань, а також організація діяльності управлінсь�

кої ланки визначаються у "Положенні про організацію

та несення служби з охорони дипломатичних представ�

ництв, консульських установ іноземних держав, пред�

ставництв міжнародних організацій в Україні військо�

вими частинами і підрозділами Національної гвардії

України", затвердженому наказом Міністерства

внутрішніх справ України від 02.02.2016 № 74 [13].

Підготовча діяльність органів управління НГУ в цій

сфері повинна бути направлена на:

здійснення своєчасного планування дій підрозділів

в різних умовах обстановки на визначених об'єктах дип�

ломатичного призначення;

планування та узгодження порядку взаємодії між

різними суб'єктами сектору безпеки держави, які забез�

печують безпеку таких об'єктів;

всебічну підготовку сил та засобів, які ймовірно бу�

дуть залучатись до виконання таких завдань.

Як правило, охорона об'єктів дипломатичного при�

значення в умовах кризових ситуацій здійснюється за

посиленим варіантом несення служби, відповідно до

плану охорони об'єкту. Планування діяльності в таких

умовах рекомендується здійснювати в залежності від

виду кризової ситуації, виду об'єкту охорони та на

підставі аналізу можливих загроз. При цьому слід вра�

ховувати чисельність та склад власних сил та засобів,

можливість залучення доданих сил, а також сили та за�

соби взаємодіючих структур сектору безпеки.

У публікації [14] зазначено, що підрозділи з охоро�

ни дипломатичних представництв і консульських уста�

нов НГУ під час здійснення заходів правового режиму

надзвичайного стану, участі у ліквідації надзвичайних

ситуацій та проведенні спеціальних операцій можуть

залучатись до: виконання завдань охорони дипломатич�

них представництв у разі їх евакуації; охорони місць

компактного перебування представництв; супроводжен�

ня колон з вантажем та персоналом представництв, що

евакуюються; забезпечення охорони приміщень, буді�

вель, житла та іншого майна представництв після їх ева�

куації. Такі завдання можуть виконуватись, як кожне

окремо, так і комплексно за декількома видами завдань

або декількома об'єктами їх виконання, в залежності від

оперативної обстановки.

Під час підготовки організаційної складової, плану�

ванні можливих дій і визначення способів виконання зав�

дань охорони в умовах кризових ситуацій, необхідно

дотримуватись певного порядку під час прийняття рі�

шень управлінського характеру.

Слід відзначити, що до процедури аналізу бойових

(службово�бойових) можливостей власних сил і засобів

входить розрахунок сил і засобів, які залучаються до

виконання завдань. Він здійснюється в підготовчий пе�

ріод під час розробки варіантів дій, концепції операції

(виконання службово�бойового завдання (СБЗ)). Ви�

значення можливостей зумовлює розподіл між учасни�

ками і виконавцями СБЗ їх обов'язків і локальних зав�

дань. Результатом такої управлінської діяльності повин�

но стати прийняття найбільш раціонального варіанту дій

у конкретних умовах.

Під час проведення підготовки організаційної скла�

дової та розрахунку сил і засобів, необхідних для вико�

нання завдань, які є предметом дослідження, суб'єкт

прийняття рішення повинен провести збір, аналіз і оцін�

ку даних з подальшим прийняттям управлінських рішень.
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Складовими процесу прийняття таких рішень слід

визначити:

отримання вхідних параметрів;

обрання ефективних способів організації охорони

об'єкту;

вибір та визначення порядку розміщення сил і за�

собів;

обрання виду і складу підрозділу охорони та його

групування;

визначення виду і складу окремого військового на�

ряду (військових нарядів);

з'ясування питань забезпеченості об'єкта охорони

власними силами і засобами охорони (наявність та

організація внутрішньої охорони об'єкта);

визначення складу сил та засобів взаємодіючих

підрозділів (структур);

обрання та узгодження способів та порядку взає�

модії з іншими уповноваженими суб'єктами;

визначення відстаней переміщення колон своїх сил

чи окремих транспортних засобів;

проведення розрахунку необхідної чисельності осо�

бового складу для здійснення охорони;

проведення розрахунку необхідної кількості транс�

портних, спеціальних автомобілів та визначення їх па�

раметрів (типу, марки, вантажопід'ємності, пасажиро�

місткості, можливості маскування, тощо);

організація зв'язку при виконанні завдань;

організація всебічного технічного і тилового забез�

печення;

необхідність виклику додаткових підрозділів (своїх

або взаємодіючих сил), допоміжної та господарської

техніки, служб міста (району перебування) чи об'єкта

охорони, підрозділів супроводження та охорони інших

міністерств і відомств, військових формувань, населен�

ня тощо.

Вхідні параметри, які покладаються в основу прий�

няття рішення, включають інформацію такого змісту:

а) загальну обстановку в районі (місці, маршруті)

виконання завдань, характеристику обставин, які зумо�

вили виникнення кризової ситуації;

б) сутність бойового (службово�бойового) завдан�

ня — намір командира (начальника) вищого рівня,

основні завдання, похідні завдання, обмеження;

в) вид і найменування об'єкту охорони;

г) територіальні умови виконання завдання — місце

розташування об'єкту охорони (виконання завдань),

рельєф місцевості, перешкоди, можливості маскуван�

ня (укриття), наявність місць для ведення спостережен�

ня, можливі місця розташування протидіючої сторони

(можливих загроз);

д) склад сил протидіючої сторони (у разі наявності),

або характер можливих загроз — вид, розмір, характер

діяльності, місце дислокації (знаходження), тип одиниці,

тактика дій, оснащення, ймовірна мета дій, найбільш ймо�

вірний варіант дій, найнебезпечніший варіант дій;

е) склад своїх сил — підрозділи, особовий склад,

озброєння, оснащення, дислокація, забезпечення;

є) наявний час — критичні терміни (час початку дій,

час виконання завдання, час для переміщення, час для

підготовки, час отримання та віддання наказів).

Способи організації охорони об'єкту включають у

себе:

а) оперативне чергування;

б) патрулювання (піше або з використанням транс�

портного засобу);

в) виставлення постів;

г) застосування мобільних груп швидкого реагуван�

ня;

д) змішаний спосіб.

Вибір та порядок розміщення сил і засобів

здійснюється в залежності від отриманого завдання та

вхідних параметрів. Суб'єкт прийняття рішення повинен

визначити способи організації охорони об'єкту, від чого

в свою чергу і буде залежати принцип вибору та розта�

шування на місцевості сил і засобів підрозділу охоро�

ни.

Під час визначення виду і складу підрозділу охоро�

ни, його групування визначаються види, кількість, склад

і чисельність груп підрозділу охорони, який буде залу�

чатись до виконання завдань. Водночас пропонується

приймати до уваги умови, в яких буде здійснюватись

охорона: в місці розташування пункту постійної дисло�

кації (ППД) військової частини чи по за його межами,

наявність технічних засобів охорони об'єкту чи їх

відсутність, необхідність чи відсутність потреби в орга�

нізації внутрішньої служби в місці дислокації підрозді�

лу охорони, склад взаємодіючих сил і засобів та роз�

поділ обов'язків між силами підрозділу охорони та си�

лами взаємодіючих органів.

Під час визначення виду і складу окремого військо�

вого наряду (військових нарядів), необхідних для вико�

нання завдань, пропонується проводити їх класифіка�

цію так:

— за складом — одинарні, парні (два і більше війсь�

ковослужбовця), комбіновані з працівниками поліції чи

інших взаємодіючих органів;

— за методом несення служби — щоденні зміни,

за сторожовим розрахунком (позмінно), вартовим роз�

рахунком, вахтовим методом;

— за періодом несення служби — однозмінні (до

12 годин), двозмінні (до 24 годин), в режимі очікування;

— за способом охорони — пости та маршрути,

мобільні групи, військові наряди;

— за часом доби — денні, нічні, добові;

— за місцем несення служби — в районі розташу�

вання пункту постійної дислокації військової частини,

поза межами пункту постійної дислокації військової ча�

стини;

— за видом функцій охорони на нерухомих об'єктах

— на контрольно�пропускних пунктах, пунктах відео

спостереження, безпосередньо в приміщенні об'єкта

охорони, на прилеглій до нього території, по периметру

огорожі території об'єкта, на відкритій ділянці місце�

вості (у тому числі із застосуванням дозорів, секретів,

спостережних вишок, блокпостів тощо), на особливо

важливих ділянках об'єкта або у найбільш уразливих

місцях його території.

На рисунку 1 пропонуємо варіант організації систе�

ми забезпечення безпеки стаціонарного об'єкту дипло�

матичного призначення в умовах кризових ситуацій у

відриві від місця розташування пункту постійної дисло�

кації військової частини.

В інформації, яка зазначається при розшифруванні

графічного рішення суб'єкта управління необхідно пе�
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редбачити деталізацію даних, якими можуть бути такі

відомості. Периметр огорожі доцільно вказувати з ура�

хуванням її технічних параметрів (матеріалу, висоти,

товщини, довжини тощо). У разі наявності на об'єкті

дипломатичного призначення комплексу технічних за�

собів охорони, додатково слід зазначити їх вид та тех�

нічні параметри.

Контрольно�пропускний пункт може призначатись

у складі 3—5 військовослужбовців. Вид, склад, чи�

сельність, характер дій сил і засобів дипломатичної ус�

танови (внутрішньої охорони) повинен бути встановле�

ний в ході організації взаємодії.

Піший патруль може призначатись у складі 2—

3 військовослужбовців з маршрутом патрулювання

150—1000 м.

Автопатруль може призначатись у складі 2—

3 військовослужбовців з зоною відповідальності до

150 м.

Пост охорони може призначатись самостійно у

складі начальника поста і постового�кінолога зі служ�

бовою собакою, або шляхом додаткового включення

кінолога зі службовою собакою до складу призначено�

го посту.

Оперативний черговий та помічник оперативного

чергового можуть призначатись за необхідності по од�

ному військовослужбовцю на одну добу несення служ�

би.

Постовий оператор може призначатись один вій�

ськовослужбовець на одну добу несення служби у разі

наявності технічних засобів охорони (ТЗО).

Мобільна група швидкого реагування може призна�

чатись у складі 4—5 військовослужбовців на одну добу

несення служби. Інженерні загородження можуть вста�

новлюватись на підступах до об'єкта охорони. Військо�

вий ланцюг може призначатись у складі підрозділу при�

даних сил охорони громадського порядку (ОГП) за ок�

ремим планом.

Склад автопатруля та посту патрульної поліції, їх

чисельність, характер дій сил і засобів встановлюється

в ході організації взаємодії.

Рис. 1. Варіант організації системи забезпечення безпеки стаціонарного об'єкту
дипломатичного призначення в умовах кризових ситуацій
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Вид, склад, чисельність, характер дій сил і засобів

державної служби України з надзвичайних ситуацій,

Служби безпеки України також встановлюється у ході

організації взаємодії.

Група матеріального та технічного забезпечення

може призначатись у складі підрозділу приданих сил

тилового і технічного забезпечення кількістю, яка ви�

значається в залежності від умов виконання завдань та

чисельного складу основних сил і засобів.

Військовий лікар (санітарний інструктор) та зв'яз�

ківець призначаються у кількості одного військовослуж�

бовця на один підрозділ охорони.

Командир та заступник командира підрозділу охо�

рони можуть призначатись за необхідності по одному

військовослужбовцю на один підрозділ охорони.

Резерв призначається за рахунок особового скла�

ду, вільного від безпосереднього несення служби і може

перебувати в режимі очікування або в режимі відпочин�

ку.

Варіант організації системи забезпечення безпеки

стаціонарного об'єкту дипломатичного призначення

при виконанні СБЗ в умовах кризових ситуацій у відриві

від місця розташування пункту постійної дислокації

військової частини передбачає орієнтовний склад

підрозділу охорони у визначених умовах несення служ�

би.

Під час реалізації заходів пропонується передбачи�

ти групування особового складу, який залучається до

виконання завдань з метою оптимізації та спрощення

процесу управління.

Виконання завдань за межами розташування пунк�

ту постійної дислокації військової частини (в автоном�

ному режимі) може здійснюватись з використанням на�

ступного групування сил.

Доцільним вважається утворити групу управління у

складі осіб командування підрозділу охорони. До неї

необхідно включити командира підрозділу, заступника

(заступників) командира підрозділу, зв'язківця, військо�

вого лікаря (санітарного інструктора). На групу покла�

даються функції управління підрозділом охорони,

підтримання бойової готовності підрозділу, забезпечен�

ня успішного виконання ним службово�бойових (бойо�

вих) завдань, підготовка особового складу до виконан�

ня СБЗ, підтримання військової дисципліни, належного

рівня морально�психологічного стану особового скла�

ду, внутрішнього порядку в місці розташування, стану і

збереження зброї, боєприпасів, бойової та іншої техні�

ки, стану матеріального і технічного забезпечення

підрозділу, організації і підтримання взаємодії з інши�

ми підрозділами сектору безпеки, які приймають участь

у виконанні завдань.

Група оперативно�чергової (чергової) служби ство�

рюється у складі оперативного чергового, помічника

оперативного чергового, постового оператора, особо�

вого складу мобільної групи швидкого реагування. Вона

повинна забезпечити цілодобове несення оперативно�

го чергування та внутрішньої служби. Склад, чисельність

та час несення служби визначається рішенням відпові�

дного командира (начальника). Під час виконання зав�

дань у місці розташування пункту постійної дислокації

військової частини ця група, як правило, розташовуєть�

ся на території військової частини. Мобільна група швид�

кого реагування повинна перебувати в готовності до дій

при ускладненні обстановки.

Групу основних сил складає необхідна кількість

військовослужбовців, які безпосередньо зможуть за�

безпечити цілодобове несення служби двома або трьо�

ма змінами у військових нарядах. Вид, склад, чисель�

ність та час несення служби військових нарядів визна�

чається рішенням відповідного командира (начальника).

Група матеріального та технічного забезпечення

може складатись з необхідної кількості спеціалістів

(родів військ і служб), здатних підтримувати стан мате�

ріально�технічного забезпечення підрозділу охорони на

рівні, що забезпечує належне виконання СБЗ особовим

складом протягом всього періоду їх виконання.

Територіально групи підрозділу охорони можуть

розташовуватись в безпосередній близькості від об'єкту

охорони. Особовий склад, що безпосередньо несе

службу — у визначених місцях несення служби.

Чисельний склад групи управління визначається

шляхом додавання кількості посадових осіб, які входять

до складу групи відповідно до прийнятого командиром

(начальником) рішення.

Чисельний склад групи оперативно�чергової (черго�

вої) служби визначається з урахуванням необхідності

виконання обов'язків протягом доби (добове чергуван�

ня) шляхом застосування двох або трьох чергових змін.

У такому випадку чисельність групи можна визначити

за формулою:

Ч
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= (Ч
оч.

+ Ч
поч

+ Ч
по

) * К
зм

(1),

де Ч
гр. ОЧС.

 — чисельність групи оперативно�чергової

(чергової) служби;

Ч
оч.

 — чисельність оперативних чергових, яка, як

правило, дорівнює 1 в/сл;

Ч
поч.

 — чисельність помічників оперативних черго�

вих;

Ч
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 — чисельність постових операторів ТЗО;

К
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 — коефіцієнт кількості чергових змін (К
зм.

 = 2

при застосуванні двозмінного порядку несення служби;

К
зм

 = 3 у разі застосування трьохзмінного порядку не�

сення служби).

Чисельний склад групи основних сил визначається

шляхом попереднього визначення кількості особового

складу, який залучається до несення служби у військо�

вих нарядах однакової чисельності, однакової змі�

нності, однакової тривалості несення служби (однотипні

військові наряди) і подальшого сумування отриманих

результатів.

Чисельність особового складу, який залучається до

несення служби у військових нарядах однакової чисель�

ності, однакової змінності, однакової тривалості несен�

ня служби (однотипні військові наряди) визначається за

формулою:

Ч
вн

 = К
о
 * К

ко
 * К

зм
(2),

де Ч
вн

 — загальна чисельність однотипних військо�

вих нарядів;

К
о
 — загальна кількість однотипних військових на�

рядів, які необхідно спорядити від підрозділу охорони;

К
ко

 — чисельність в/сл., призначених для несення

служби у однотипному військовому наряді в одну

зміну;

К
зм

 — коефіцієнт кількості змін військових нарядів

(К
зм

 = 2 при застосуванні двозмінного порядку несення
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служби; К
зм

 = 3 при застосуванні трьохзмінного поряд�

ку несення служби).

Враховуючи викладене, чисельність групи основних

сил можна визначити за формулою:

Ч
гр. ОС

 =  Ч
вн і

(3),

де Ч
гр. ОС

 — чисельність групи основних сил;

Ч
вн i

 — загальна чисельність і�того типу військових

нарядів;

n — кількість груп однотипних військових нарядів.

Чисельність групи матеріального та технічного за�

безпечення (Ч
гр.МТЗ

) може визначатися за аналогією роз�

рахунку, передбаченого для визначення чисельності

групи основних сил, шляхом попереднього визначення

чисельності особового складу, який залучається до ви�

конання завдань в залежності від виду забезпечення та

необхідної кількості відповідних видових спеціалістів, і

подальшого сумування отриманих результатів.

Загальну чисельність підрозділу охорони, який за�

лучається до виконання СБЗ, які є предметом цього

розгляду, можна розрахувати шляхом сумування чи�

сельності складових груп цього підрозділу.

Ч
по

 = Ч
гр. КОНТР.

 + Ч
гр. ОЧС.

 + Ч
гр. ОС

 + Ч
гр.МТЗ

(4),

або

Ч
по

 = Σ(Ч
гр. КОНТР.

; Ч
гр. ОЧС.

; Ч
гр. ОС

; Ч
гр.МТЗ

) (5).

ВИСНОВКИ
Підготовку до реалізації заходів організаційно�пра�

вового механізму забезпечення безпеки об'єктів дип�

ломатичного призначення іноземних держав в Україні

в умовах кризових ситуацій слід здійснювати завчасно.

Під час планування заходів із забезпечення безпеки слід

враховувати вид кризової ситуації, відповідно до кла�

сифікації, визначеної законодавством. До уваги слід

приймати вид об'єкту охорони та попередньо проведе�

ний аналіз можливих загроз об'єкту дипломатичного

призначення. До складу планувальних документів слід

включити аналітичну доповідь, яка б розкривала вихідні

параметри, необхідні для прийняття рішення для орга�

нізації забезпечення безпеки (охорони); план організації

та несення служби за посиленим варіантом у кризових

ситуаціях; план взаємодії. Зазначені плани повинні мати

у своєму складі, як текстуальну частину, так і графічну

частину.

Під час створення підрозділу охорони, який безпо�

середньо залучається до виконання СБЗ необхідно пе�

редбачити групування особового складу в залежності

від функціональних завдань, які він буде виконувати.

Пропонується створити наступні групи: група конт�

ролю; група оперативно�чергової (чергової) служби;

група основних сил, група матеріального та технічного

забезпечення.

Загальна чисельність особового складу, яку необ�

хідно залучити до виконання СБЗ підрозділом охоро�

ни, буде визначатись шляхом сумування чисельності

особового складу груп окремого виду, які складають

підрозділ охорони, з урахуванням наміру противника (у

разі його наявності), або прогнозованих загроз, загаль�

ного часу необхідного для виконання СБЗ та кількості

змін, необхідних для підтримання бойової готовності

підрозділу загалом та працездатності кожного окремо�

го військовослужбовця на рівні, який би забезпечував

виконання поставленого завдання належним чином.

Подальші дослідження будуть спрямовані на роз�

роблення стратегічних напрямів розвитку організацій�

но�правового механізму забезпечення безпеки дипло�

матичних структур в Україні в умовах кризових ситуацій.
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