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Шановний Арсен Борисович!
Підтримуючи ініціативу Громадської організації «Союз працівників сфер безпеки»,
звертаємо Вашу увагу, що на даний час серед нормативно-правових документів, які
регламентують охоронну діяльність в Україні, відсутній нормативний документ, який
визначає класифікацію об’єктів охорони.
Кваліфікаційні вимоги щодо професії «Охоронник» (розділ 115), що були
затверджені Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004
р. N 336 «Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх
видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників», передбачають розподіл кваліфікаційних розрядів охоронників саме в
залежності від класифікації об’єктів охорони.
Державні стандарти професійно-технічної освіти ДСПТО 5169-ОК.74.60-2014
професія: «Охоронник», затверджені в 2014 році, розроблені для підготовки
охоронників по розрядам кваліфікації для об’єктів в залежності від їх класифікації.
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 565 «Про затвердження
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю)», яка втратила чинність, так и нова Постанова КМУ від 10 жовтня 2018 року
№ 825 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає
ліцензуванню і визначається періодичність проведення планових заходів державного
нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ» передбачає оцінку ступенів
ризику суб’єктів охоронної діяльності від провадження їх господарської діяльності, а
не класифікацію об’єктів охорони, на які йде посилання в наказі Міністерстві праці та
соціальної політики України від 29.12.2004 р. N 336.
Відсутність нормативного документу щодо класифікації об’єктів охорони
має негативні наслідки:
- суперечить існуючим нормативним актам, які визначають кваліфікацію
охоронників;
не
дають
можливість
суб’єктам
охоронної
діяльності
використовувати працівників охорони відповідно до класифікації об’єктів у
законодавчому полі.
Просимо
надати
роз’яснення,
яким
нормативно-правовим
актом
визначаються вимоги до класифікації об’єктів охорони або сприяти, в рамках

повноважень, якнайшвидшому вирішенню питання прийняття нормативу щодо
визначення класифікації об’єктів охорони.
Також звертаємо Вашу увагу, що до сих пір (Лист від 31.01.2018р. Вих. 2-31/01/18)
не вирішено питання щодо врегулювання протиріч
між одночасно діючими
нормативними документами - «Ліцензійними умовами
провадження охоронної
діяльності» і Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» в
частині заборони використовування в охоронній діяльності не сертифікованих в
установленому порядку технічних засобів охорони та відсутності обов’язкових для
цього норм Технічного регламенту, що розроблені і затверджені МВС України згідно
Постанови Кабінету Міністрів України №1057 від 16.12.2015р..

З повагою,
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