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ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО  І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 

Теоретично-концептуальні засади визначення підтримання публічної 
безпеки та порядку встановлені у працях: В.Б. Авер’янова, С.С. Алексєєва, 
М.І. Бажанова, О.М. Бандурки, Д.Н. Бахраха, О.К. Безсмертного,                        
Ю.П. Битяка, С.Н. Братусь, І.І. Веремеєнко, І.П. Голосніченко,                              
І.М. Даньшина, Е.В. Додина, О.В. Дяченко, А.І. Єлістратова, Л.В. Коваля, 
А.Т. Комзюка, Б.П. Курашвілі, В.М. Олійника, В.Ф. Опришко, В.Я. Тація, 
В.П. Тихого, М.М. Тищенко, Ю.М. Тодики, В.А. Юсупова, А.Ю. Якимова, 
О.М. Якуби, Ц.А. Ямпольської, О.В. Яценко та інших. Низку питань щодо 
підтримання публічної безпеки та порядку висвітлено практичними співробі-
тниками правоохоронних органів у періодичній пресі, у журналах та висту-
пах на телебаченні.

Для детального з’ясування організації діяльності органів поліції щодо 
підтримання публічної безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій 
природного й техногенного походження, необхідно з’ясувати сутність даного 
явища. Надзвичайні ситуації техногенного характеру класифікують за такими 
основними ознаками: за масштабами наслідків (об'єктового, місцевого, регіо-
нального та загальнодержавного рівня); за галузевою ознакою (надзвичайні 
ситуації в сільському господарстві; у лісовому господарстві; на заповідній 
території, об’єктах особливого природоохоронного значення; у водоймах; 
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матеріальних об'єктах – об'єктах інфраструктури, промисловості, транспорту, 
житлово-комунального господарства та населення – персонал підприємств та 
установ, мешканці житлових будинків, пасажири транспортних засобів то-
що). Усі надзвичайні ситуації техногенного характеру поділяються на: транс-
портні аварії, пожежі (вибухи); наявність у довкіллі шкідливих речовин по-
над гранично допустимі концентрації (далі – ГДК); аварії із загрозою викиду 
(викидом) хімічних небезпечних речовин і біологічних небезпечних засобів; 
аварії із загрозою викиду (викидом) радіоактивних речовин; раптове руйну-
вання будівель і споруд; аварії на об’єкОксана Панова Ключові слова: полі-
ція, публічний порядок, безпека, надзвичайні ситуації, діяльність, загрози си-
стеми життєзабезпечення; аварії на електроенергетичних спорудах; аварії на 
очисних спорудах, гідродинамічні аварії. Транспортні аварії поділяються на 
аварії (катастрофи): на залізничному транспорті (товарних поїздів, пасажир-
ських, поїздів метрополітену); на автомобільному транспорті; на суднах (па-
сажирських, вантажних); на авіаційному транспорті (авіаційні катастрофи в 
аеропортах і населених пунктах та поза ними); на транспорті з викидом (за-
грозою викиду) небезпечних хімічних речовин, радіоактивних речовин і біо-
логічно небезпечних речовин; на міському транспорті;` на транспорті, в які 
потрапило керівництво держави та народні депутати [1] .

Надзвичайні ситуації природного характеру – це небезпечні геологічні, 
метеорологічні, гідрологічні, морські та прісноводні явища, деградація ґрун-
тів, рослинного шару чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного ба-
сейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, ма-
сове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, 
зміна стану водних рecypciв та біосфери тощо. Події природного походження 
або результат діяльності природних процесів (наприклад, пилові бурі, селі та 
снігові лавини, паводки, зливи, зсуви, карст та землетруси), що за своєю ін-
тенсивністю, масштабом поширення й тривалістю можуть становити безпо-
середню небезпеку для здоров’я людини, відносяться до небезпечних (екст-
ремальних) природних явищ або стихійних лих. Надзвичайні ситуації приро-
дного характеру є прямим наслідком будь-яких змін навколишнього природ-
ного середовища, що загрожують, у першу чергу, безпеці життєдіяльності 
людини, різко ускладнюють її господарську та іншу діяльність [2] . Згідно з 
повноваженнями, закріпленими в законодавстві України, поліція, як складова 
частина правоохоронної системи нашої держави, в умовах надзвичайних си-
туацій техногенного та природного характеру виконує наступні функції: –
охорони громадського порядку в зоні надзвичайних ситуацій; – протидії зло-
чинам і правопорушенням у зоні надзвичайних ситуацій; – оточення зони 
надзвичайних ситуацій, здійснення режимних заходів, забезпечення евакуації 
населення; – надання всебічної допомоги постраждалому населенню; – попе-
редження та ліквідації паніки; – інформування населення про обстановку, що 
склалася в зоні надзвичайних ситуацій; – здійснення контролю за зберіган-
ням і роздачею води, продуктів харчування, предметів першої необхідності, 
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гуманітарної допомоги; – інвентаризації товарів на об'єктах торгівлі та пос-
тачання; – співпраці у відправленні небезпечних речовин у безпечні місця, 
контролю за їх захороненням, участі у визначенні пунктів обробки викорис-
таної техніки, обладнання й спорядження, а також місць їх збору та захоро-
нення при аваріях на радіаційних об'єктах, ліквідації горіння; – проведення 
рятівних і інших невідкладних робіт; – забезпечення безпеки дорожнього ру-
ху в зоні надзвичайних ситуацій; – забезпечення режимних заходів під час 
введення надзвичайних адміністративно-правових режимів – зони надзви-
чайної екологічної ситуації та надзвичайного стану [3] . При розробці плану 
комплексного використання сил і засобів органів Національної поліції, доці-
льним є створення координаційної групи або ради. Вивчення практики робо-
ти поліції свідчить про те, що такі групи-ради створюються далеко не в кож-
ному органі, що приводить до неякісного складання єдиної дислокації сил 
різних служб. Найчастіше це виражається в тому, що начальник (командир) 
підрозділу патрульної служби поліції чисто механічно сполучає лінійні дис-
локації в одну, не погоджуючи або недостатньо погоджуючи їх з керівниками 
інших служб і підрозділів [4] .
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