ОБОВ’ЯЗКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ, ПРАВА ТА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ у відповідності до Закону
України «Про Національну гвардію України».
1. Національна гвардія України відповідно до покладених на неї законом завдань та
функцій зобов’язана:
1) забезпечувати захист та охорону життя, прав, свобод і законних інтересів громадян,
суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань;
2) брати участь у забезпеченні громадської безпеки та охороні громадського порядку, у
тому числі під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій, інших
масових заходів, під час офіційних візитів та інших заходів за участю посадових осіб
України та іноземних держав, щодо яких здійснюється державна охорона на території
України;
3) вживати заходів, спрямованих на запобігання, виявлення кримінальних
(адміністративних) правопорушень;
4) забезпечувати охорону об’єктів, що охороняються Національною гвардією України;
5) забезпечувати пропускний режим на об’єктах, що охороняються Національною
гвардією України;
6) забезпечувати охорону спеціальних вантажів, у тому числі ядерних матеріалів, під час
їх перевезення територією України;
7) забезпечувати охорону органів державної влади, а також здійснення заходів державної
охорони органів державної влади та посадових осіб;
8) вживати заходів щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних
формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій;
9) брати участь в антитерористичних операціях;
10) вживати заходів щодо затримання осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального
правопорушення, осіб, які вчинили втечу з місць позбавлення волі, дезертирів;
11) надавати допомогу в ліквідації наслідків природних, техногенних, екологічних
катастроф;
12) брати участь у заходах, пов’язаних з припиненням збройних конфліктів та інших
провокацій на державному кордоні, а також у заходах щодо недопущення масового переходу
державного кордону з території суміжних держав;
13) брати участь у міжнародному співробітництві, міжнародних операціях з підтримання
миру і безпеки на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, у порядку і на умовах, визначених законами України;
14) брати участь у відновленні конституційного правопорядку, порушеного при спробах
захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства, а також у
відновленні діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
порушеної в результаті здійснення протиправних дій, у тому числі на підґрунті
міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів;
15) підтримувати або відновлювати правопорядок у районах виникнення особливо
тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха,
катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій
тощо), що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення;
16) розблоковувати або припиняти протиправні дії у разі захоплення важливих об’єктів
або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів
державної влади та органів місцевого самоврядування;
17) протидіяти масовим заворушенням, що супроводжуються насильством над
громадянами;
18) формувати в особливий період військові частини і підрозділи та обороняти важливі
державні об’єкти, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, спеціальні
вантажі, у тому числі ядерні матеріали, під час їх перевезення територією України;

19) вести воєнні (бойові) дії у разі збройного конфлікту чи загрози нападу на Україну;
20) виконувати завдання територіальної оборони;
21) виконувати заходи правового режиму воєнного стану.
Права військовослужбовців Національної гвардії України
1. Військовослужбовці Національної гвардії України з метою виконання покладених на
Національну гвардію України завдань мають право:
1) у разі залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку на
військовослужбовців Національної гвардії України поширюються права та обов’язки,
передбачені Законом України "Про міліцію";
2) затримувати та передавати працівникам міліції, адміністрації об’єктів, що
охороняються Національною гвардією України, осіб, які порушили встановлений
перепускний режим або вчинили напад на об’єкт, що охороняється Національною гвардією
України;
3) затримувати осіб, озброєних вогнепальною зброєю під час здійснення
антитерористичних операцій;
4) затримувати осіб, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, та осіб,
які вчинили втечу з місць позбавлення волі, дезертирів;
5) розблоковувати або припиняти протиправні дії у разі захоплення важливих об’єктів
або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів
державної влади та органів місцевого самоврядування;
6) проводити огляд транспортних засобів і вантажів на контрольно-пропускних пунктах
об’єктів, що охороняються Національною гвардією України;
7) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю;
8) під час виконання службових завдань користуватися безплатно всіма видами
громадського транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі);
9) безперешкодно використовувати в невідкладних випадках засоби електронного
зв’язку центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а засоби зв’язку, що
належать фізичним особам, - за їх згодою;
10) використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, транспортні і плавучі засоби фізичних або
юридичних осіб незалежно від форми власності (крім транспортних засобів дипломатичних
представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, транспортних засобів
спеціального призначення) для припинення злочину, проїзду до місця події, стихійного лиха,
супроводження до лікувальних закладів осіб, які потребують термінової медичної допомоги,
для переслідування правопорушників та їх супроводження або конвоювання до органів
внутрішніх справ;
11) взаємодіяти в межах компетенції з іншими правоохоронними органами.
Відповідальність військовослужбовців Національної гвардії України
1. За вчинення протиправних дій та бездіяльність військовослужбовці Національної
гвардії України несуть дисциплінарну, матеріальну, цивільно-правову, адміністративну та
кримінальну відповідальність згідно із законом.
2. Шкода, заподіяна фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органу управління Національної гвардії України, військовослужбовцями
Національної гвардії України при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується на
підставах і в порядку, встановлених законом.
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