
надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 
особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги,

2, Організаційно-методичне забезпечення службової діяльності 
підрозділів авіації та поліції на воді територіальних органів Національної 
поліції України щодо виявлення та припинення правопорушень, які вчиняються 
на водних об’єктах, інфраструктурі водного та повітряного транспорту,

3, Сприяння в межах компетенції органам і підрозділам поліції в 
проведенні поліцейських операцій та спеціальних поліцейських операцій, 
припиненні діяльності організованих груп або злочинних організацій на 
території держави,

Ш. Функції УАПВ

1. УАПВ відповідно до покладених на нього завдань:

1) інформує керівництво Національної поліції України про стан 
виконання завдань, що належать до компетенції УАПВ;

2) організовує та здійснює в межах компетенції координацію діяльності 
підрозділів авіації та поліції на воді територіальних органів Національної 
поліції України, а також бере участь у межах компетенції в розробленні 
проектів нормативно«правових актів з питань діяльності підрозділів авіації та 
поліції на воді територіальних органів Національної поліції України, 
опрацюванні розроблених іншими органами державної влади проектів 
иормативношравових актів, уносить пропозиції керівництву Національної 
поліції України щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення 
діяльності УАПВ і підрозділів авіації та поліції на воді територіальних органів 
Національної поліції України;

3) здійснює, узагальнення практики застосування законодавства України з 
питань регулювання діяльності державної авіації;

4) ошжілонує та здійснює робіт щодо перевірки (контролю)
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7) організовує та здійснює транспортування поліцейських для виконання 
службових (бойових) завдань або евакуації (у тому числі поранених) в 
обмежений нас та у важкодоступні місця, а також повернення з них;

В) забезпечує підтримку або відновлення правопорядку в районах 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, що 
створюють загрозу життю та здоров’ю осіб, а також ліквідацію їх наслідків;

9) забезпечує використання та зберігання технічних засобів, що 
використовуються в службовій діяльності підрозділами поліції на воді та 
повітряної підтримки 'гериторіальннх органів Національної поліції України;

10) здійснює попередження, виявлення та припинення правопорушень, 
які вчиняються на морському, річковому та повітряному транспорті або за 
допомогою таких транспортних засобів, у тому числі дистанційно керованих^

11) розглядає за дорученням керівництва Національної поліції України 
звернення і запити громадян, народних депутатів України, адвокатські запити 
та запити на Інформацію, вивчає публікації і повідомлення в засобах масової 
інформації з питань, що належать до компетенції УАПВ;

12) за погодженням з керівництвом Національної поліції України 
здійснює заслуховування керівників підрозділів авіації та поліції на воді 
територіальних органів Національної поліції України з питань, віднесених до 
компетенції УАПВ;

13) здійснює вивчення передового досвіду правоохоронних органів 
іноземних держав у сфері протидії злочинам проти громадської безпеки та 
порядку, особистих прав і свобод людини і громадянина, прийняття участі у 
наукових дослідженнях і розробленні за їх результатами державних програм 
боротьби зі злочинністю, а також підготовці інформаційно-аналітичних, 
методичних матеріалів щодо стану та підвищення ефективності протидії 
правопорушенням, які вчиняються на водних об'єктах, об’єктах 
інфраструктури водного, повітряного транспорту;

14) забезпечує організацію та нюдз, цц/глю-лрслли гг.оу
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