Призначення та завдання Національної гвардії України у відповідності
до Закону України «Про Національну гвардію».
1. Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними
функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначено для
виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян,
суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського
порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними
органами - із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення
терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань
(груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.
2. Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі
Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного
конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань
територіальної оборони.
Основні функції Національної гвардії України
1. Основними функціями Національної гвардії України є:
1) захист конституційного ладу України, цілісності її території від спроб зміни їх
насильницьким шляхом;
2) охорона громадського порядку, забезпечення захисту та охорони життя, здоров’я,
прав, свобод і законних інтересів громадян;
3) участь у забезпеченні громадської безпеки та охороні громадського порядку під час
проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів, що створюють
небезпеку для життя та здоров’я громадян;
4) забезпечення охорони органів державної влади, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів України, участь у здійсненні заходів державної охорони органів державної влади
та посадових осіб;
5) охорона ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших
джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів,
перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
6) охорона спеціальних вантажів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів
України;
7) охорона дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав,
представництв міжнародних організацій в Україні;
8) охорона центральних баз матеріально-технічного забезпечення Міністерства
внутрішніх справ України;
9) участь у здійсненні заходів, пов’язаних з припиненням збройних конфліктів та інших
провокацій на державному кордоні, а також заходів щодо недопущення масового переходу
державного кордону з території суміжних держав;
10) участь у спеціальних операціях із знешкодження озброєних злочинців, припиненні
діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (груп),
організованих груп та злочинних організацій на території України, а також у заходах,
пов’язаних із припиненням терористичної діяльності;
11) участь у припиненні масових заворушень, що супроводжуються насильством над
громадянами;
12) участь у відновленні правопорядку у разі виникнення міжнаціональних і
міжконфесійних конфліктів, розблокуванні або припиненні протиправних дій у разі
захоплення важливих державних об’єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і
порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
13) участь у підтриманні або відновленні правопорядку в районах виникнення особливо
тяжких надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру (стихійного лиха,
катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій
тощо), що створюють загрозу життю та здоров’ю населення;

14) участь у відновленні конституційного правопорядку у разі здійснення спроб
захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства, у
відновленні діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
15) участь у ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій на об’єктах, що
нею охороняються;
16) участь у здійсненні заходів правового режиму воєнного стану;
17) виконання завдань територіальної оборони;
18) оборона важливих державних об’єктів, спеціальних вантажів, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України, баз військового та матеріально-технічного
забезпечення Міністерства внутрішніх справ України.
2. До виконання функцій Національної гвардії України із забезпечення захисту та
охорони життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян, участі в охороні
громадського порядку, забезпечення охорони органів державної влади, у здійсненні заходів,
пов’язаних з припиненням збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні,
а також заходів щодо недопущення масового переходу державного кордону з території
суміжних держав можуть залучатися резервісти Національної гвардії України під час
проходження ними зборів.
3. У порядку та на підставах, визначених законами України та міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
військовослужбовці Національної гвардії України можуть залучатися до участі в
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі миротворчого персоналу або
миротворчого контингенту.
4. Національна гвардія України виконує покладені на неї завдання у взаємодії з
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Управлінням державної
охорони України, Збройними Силами України, правоохоронними органами спеціального
призначення, громадськими об’єднаннями та релігійними організаціями, а також спільно з
адміністрацією та режимними органами об’єктів, що охороняються, та населенням.
Принципи діяльності Національної гвардії України
1. Діяльність Національної гвардії України ґрунтується на принципах верховенства
права, забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, позапартійності,
безперервності, законності, відкритості для демократичного цивільного контролю,
прозорості, відповідальності, централізованого керівництва та єдиноначальності.
2. У діяльності Національної гвардії України забороняється застосування тортур,
катувань та інших жорстких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів
поводження та покарання.

