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ПІДРОЗДІЛИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З ОХОРОНИ 
ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ, КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ, 

ПРЕДСТАВНИЦТВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ ЯК ВАЖЛИВИЙ 
ТА НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Зважаючи на основні положення, закріплені в Конституції України, можемо зазначи-
ти, що зовнішньополітична діяльність нашої держави спрямована на забезпечення її націо-
нальних інтересів та національної безпеки шляхом захисту мирного та взаємовигідного 
співробітництва з членами міжнародної спільноти за загальновизнаними принципами і нор-
мами міжнародного права.

Зовнішня агресія з боку Російської федерації, окупаційна політика на території АР 
Крим та в окремих районах Донецької та Луганської областей, непокидання жодної можли-
вості на повернення втраченого всеосяжного впливу на соціально-економічні процеси в на-
шій державі, постійне намагання висвітлити на міжнародній арені збройну агресію, як вну-
трішній конфлікт на території України, немає сумніву. 

Однією з форм реалізації державної політики у сфері національної безпеки, що спря-
мовується на захист національних інтересів України – є саме міжнародне співробітництво з 
питань національної безпеки. Міжнародна підтримка та солідарність для нашої держави 
вкрай необхідна, а завдання із забезпечення недоторканості дипломатичних преставництв, 
консульських установ, представництв іноземних організацій на території України – важлива 
та відповідальна задача, яка покладена на підрозділи Національної гвардії України з охоро-
ни дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні й 
беззаперечно додатковий запобіжний фактор підтримання національної безпеки [2]. Вище-
зазначені підрозділи структурно входять до складу військових частин Національної гвардії 
України й створюються в межах чисельності Національної гвардії України та призначені 
для виконання завдань з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іно-
земних держав, представництв міжнародних організацій в Україні [3].

Аналізуючи нормативно-правові акти, які є підставою для діяльності підрозділів й 
визначаються Конституцією України, Законом України «Про Національну гвардію 
України», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, наказами, директива-
ми, розпорядженнями та дорученнями командувача Національної гвардії України [3] може-
мо визначити пріоритетні напрями діяльності військових частин і підрозділів Національної 
гвардії України з охорони дипломатичних представництв та консульських установ інозем-
них держав в Україні, що полягають в охороні таких представництв, вжитті беззаперечних 
заходів для захисту їх будівель від можливого вторгнення або заподіяння шкоди та для за-
побігання будь-якому порушенню спокою представництва або образі його гідності, забез-
печення пропускного режиму до них [3]. 

Функції вказаних підрозділів визначаються внутрішніми наказами МВС України та 
полягають у:

виконанні завдань з припинення терористичних актів щодо дипломатичних представництв;
здійсненні заходів правового режиму воєнного стану;
ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій на об’єктах, що ними охо-

роняються;
виконанні завдань територіальної оборони.
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Військові частини і підрозділи за рішенням командувача Національної гвардії Украї-
ни також можуть бути залучені до виконання інших завдань, передбачених чинним законо-
давством України [3]. 

У разі виконання заходів, пов’язаних з охороною публічного порядку та публічної 
безпеки, військовослужбовці Національної гвардії України у своїй діяльності можуть в по-
рядку та на підставах визначених Законом України «Про Національну поліцію» застосову-
вати як превентивні поліцейські заходи, так й поліцейські заходи примусу [4]. 

Отже, завдання покладені на військові частини і підрозділи Національної гвардії Укра-
їни із забезпечення безпеки дипломатичних представництв на території України спрямовані 
на захист життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави в цілому,
необхідність якісної реалізації зовнішньої політики, запобігання і нейтралізація реальних за-
гроз національним інтересам з боку Російської федерації, яка не покидає спроб розхитати си-
туацію в нашій державі не тільки всередині, а й на міжнародному рівні. Тому слід відзначити, 
що бездоганне та якісне виконання завдань за призначенням частинами та підрозділами Наці-
ональної гвардії України з охорони дипломатичних та консульських установ іноземних дер-
жав та іноземних організацій в Україні, забезпечення недоторканості дипломатичних предста-
вництв - це безсумнівно важливий елемент забезпечення національної безпеки нашої держави.
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НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ 
УКРАЇНИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Ефективне використання підрозділів забезпечення громадської безпеки та правового 
інструментарію сприятиме системній протидії злочинності та є однією з ключових умов 
забезпечення громадської безпеки. Роль Національної гвардії України, при цьому, полягає у 
створенні умов для формування безпечного середовища життєдіяльності як основи безпеки 
на території України, а також сучасної системи внутрішньої безпеки як фактора стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації. Отже, нормативне регулювання та забезпечення 
громадської безпеки Національною гвардією України є актуальним. 

З метою забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки підрозділи 
Національної гвардії України разом із органами Національної поліції України залучаються в 
профілактичних та пошукових заходах на більшості території  та населених пунктів України, 
виконанні службово-бойових завдань під час ускладнення оперативної обстановки в прикор-
донних населених пунктах, надають допомогу Державній прикордонній службі України. 

Порядок законодавчого забезпечення громадської безпеки визначено в ряді Законів, 
Постанов, нормативно-правових актів, відомчих наказів. Які доцільно розділити на блоки:

Блок I – Конституція України та Закони України, що регулюють діяльність підрозді-
лів Національної гвардії України у сфері забезпечення громадської безпеки;

Блок ІІ – Постанови Кабінету Міністрів України та Укази Президента України стосо-
вно громадської безпеки і порядку її забезпечення;

Блок ІІІ – Відомчі Нормативно-правові акти (Накази Міністра Внутрішніх справ, На-
кази Командувача Національної гвардії України).

Зміни в порядку несення служби військовослужбовців Національної гвардії України сто-
совно охорони громадського порядку потребують внесення змін до законодавства, хоча в Законі 


