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Про проведення засідання
Координаційної ради МВС

Наказами МВС від 28.04.2010 № 162 створено Координаційну раду МВС
України із взаємодії органів внутрішніх справ з охоронними підприємствами, їх
об’єднаннями та службами безпеки суб’єктів господарювання а 17.03.2014 № 203
внесено зміни до її складу.
Станом на 01.03.2014 в державі зареєстровано понад 4,8 тис. суб’єктів
охоронної діяльності, які мають діючі ліцензії на провадження охоронної
діяльності. Штатна чисельність охоронників становить понад 61,5 тис. осіб, при
цьому на базі недержавних охоронних підприємств створено 94 громадських
формування, 947 груп затримання та 561 пункт централізованого спостереження.
З метою підвищення ефективності охорони громадського порядку, боротьбі
зі злочинністю, захисту прав і свобод громадян, відновлення стабільності в країні,
а також відповідно до Законів України „Про участь громадян в охороні
громадського порядку і державного кордону” та „Про охоронну діяльність”
ВИРІШИЛИ:
1.
Начальникам ГУМВС. УМВС України, керівникам
професійних громадських об’єднань та громадських Формувань з
охорони громадського порядку:
1.1. До 10.04.2014 поновити роботу (в разі необхідності створити)
координаційних рад із взаємодії. органів ..внутрішніх справ з охоронними
підприємствами, їх об’єднаннями та службами безпеки суб’єктів господарювання
на місцях.
1.2. Забезпечити:
1.2.1. Всебічне залучення персоналу охорони суб’єктів недержавної
безпеки, діючих громадських формувань з охорони громадського порядку,
створених на їх базі, до виконання завдань з профілактики правопорушень та
боротьби зі злочинністю у форматі єдиної дислокації в частині:
спільного з працівниками міліції громадської безпеки патрулювання;
здійснення заходів охоронив місцяхдислокаціїтранспорту реагування
охоронних підприємств і об’єктів їх охорони.
1.2.2. Участь працівників органів внутрішніх справ у проведенні
інструктажів персоналу суб’єктів охоронної діяльності, залучених до спільного
патрулювання з охорони громадського порядку.
1.2.3. Проведення спільних стройових оглядів мобільних нарядів ОВС і
недержавних охоронних підприємств;
1.2.4. Взаємне інформування між черговими частинами ГУМВС, УМВС

України та недержавних Охоронних підприємств про скоєння вуличних
правопорушень, розшук викраденого автотранспорту, осіб, які скоїли
правопорушення.
Вийти з пропозиціями до керівників охоронних підприємств, де такі
громадські формування відсутні, про їх створення.
1.2.5. До 11.04.2014 поінформувати Департамент громадської безпеки
МВС про виконання зазначених.
2. ГУМВС України в місті Києві (МОРОЗ Ю.Л.) запровадити використання
системи „Цунамі” для координації діяльності мобільних нарядів ОВС і НОП з
метою підвищення ефективності їх діяльності в системі єдиної дислокації.
Результати її використання надати до інших ГУМВС, УМВС України для
опрацювання та впровадження в роботу.
3. Департаменту ДСО при МВС (Назаренко А.М.):
3.1. Активізувати реалізацію вимог наказу ДДСО при МВС України від
11.10.2011 № 165 „Про взаємодію із суб’єктами охоронної діяльності”.
3.2. При надходженні заявок від керівників недержавних охоронних
підприємств забезпечити проходження навчання їх персоналу за професіями
„охоронник” („охоронець”) на базі навчальних закладів ДСО.
4. Координаційній раді МВС до 11.04.2014 створити робочі групи з:
4.1 Вивчення та узагальнення досвіду провідних європейських держав з
організації ефективної взаємодії правоохоронної системи та громадських ініціатив
з метою адаптації цього досвіду до реальних умов в державі.
4.2. Моніторингу та ефективної протидії недоброякісної конкуренції на
ринку охоронних послуг.
4.3. Питань вдосконалення нормативного врегулювання ринку охоронних
послуг.
4.4. Обговорення проекту Закону України „Про зброю”.
4.5 Оперативного-моніторингу-криміногенної обстановки та резонансних
злочинів з метою їх запобіганню та профілактики спільними зусиллями ОВС і
суб’єктів недержавної безпеки.
Засідання Координаційної ради проводити щомісячно, до 5.04.2014 скласти
план проведення наступного її засідання.
5. Секретареві Координаційної ради щомісячно узагальнювати результати
роботи робочих груп та інформувати голову Координаційної ради і
для подальшого розгляду цього питання на нараді керівництва МВС України з
6.УЗГ (Волкова Л.В.) забезпечити висвітлення вказаних вище заходів на
офіційному веб-сайті МВС.
Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.
Голова Координаційної
Ради - заступник Міністра
ґенерал-лейтенант
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