
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від __ _________ 2019 року  № ____ 

 
м. Олександрія 

 
Про затвердження Програми  
протидії тероризму у місті 
Олександрії на 2019-2020 роки 
 

Відповідно до ст.ст. 26, 38, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 18 Закону України «Про Службу безпеки України, розглянувши лист 
Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області,  

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Затвердити Програму протидії тероризму у місті Олександрії на 2019-2020 роки 

(згідно з додатком). 
2) Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Чеботарьова В.В. та постійну комісію міської ради з питань 
законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, місцевого 
самоврядування та запобігання корупції. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Чеботарьова В.В. 
 
 
 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від __ _________ 2019 року № ____ 

 
 

Програма  
протидії тероризму в місті Олександрії на 2019 - 2020 роки 

 
І. Загальна частина 

 
Програма протидії тероризму у місті Олександрії на 2019 - 2020 роки (далі – Програма) 

розроблена відповідно до: 
Конституції України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про Службу 

безпеки України» та «Про боротьбу з тероризмом», Указу Президента України від 
14 квітня 1999 року № 379/99 (зі змінами та доповненнями) «Про Положення про 
Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби 
безпеки України», постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 730-3 
«Про затвердження Порядку реагування на загрозу вчинення терористичного акту» та від 
15 серпня 2007 року № 1051 «Про затвердження Положення про єдину систему запобігання, 
реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків». 

Основою державної політики у сфері боротьби з тероризмом є Конституція України, 
Кримінальний кодекс України, відповідні закони України, міжнародні договори України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, укази і розпорядження 
Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, а також інші 
нормативно-правові акти, що видаються на виконання законів України. 

Головною метою боротьби з тероризмом є захист особи, держави і суспільства, 
виявлення та усунення причин і умов, які його породжують. 

Тероризм є реальною загрозою будь-якій державі і рівень його суспільної небезпеки 
постійно зростає, особливо в умовах проведення антитерористичної операції у східних 
регіонах України. 

Досвід діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом вказує на існування потенційних 
загроз поширення на територію нашої держави проявів міжнародного тероризму, а також 
наявність передумов до вчинення злочинів терористичної спрямованості та надзвичайних 
подій техногенного характеру з тяжкими наслідками.  
 

ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма 
 

Враховуючи напружену військово-політичну ситуацію в державі, активізацію 
діяльності екстремістських та диверсійних груп поза межами зони району антитерористичної 
операції, яка супроводжується провокуванням конфліктних ситуацій під час масових заходів, 
закликами до порушення територіальної цілісності держави та високим ризиком вчинення 
терористичних актів на об’єктах можливих терористичних посягань, територіальна 
підсистема протидії тероризму та проявам екстремізму на період здійснення вказаної 
програми  потребує суттєвого удосконалення.  

Одним із чинників, який може вплинути на виникнення терористичних загроз є 
перебування на території міста Олександрії криміногенних елементів із числа біженців та 
переселенців із Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим.  

Крім цього, за період 2017-2018 років правоохоронцями області зафіксовано ряд 
анонімних погроз про замінування об’єктів транспорту, підприємств, установ та організацій 
регіону, які були спрямовані на дестабілізацію обстановки, зокрема, і в місті Олександрії.  
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Вразливими у терористичному відношенні на території міста Олександрії продовжують 
залишатись об’єкти паливно-енергетичного комплексу, транспортної системи, місця 
масового скупчення людей.  

Таким чином, наявна ситуація потребує вжиття комплексних заходів безпеки з боку 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які б забезпечили стабільність 
у регіоні протягом 2019-2020 років. Особливу увагу необхідно акцентувати на питаннях 
попередження терористичних проявів, шляхом усунення потенційних джерел небезпеки, 
унеможливлення здійснення терористичних актів. 

  
ІІІ. Мета Програми 

 
Метою Програми є визначення превентивних заходів, спрямованих на посилення 

захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих об'єктів 
та недопущення проявів тероризму в місті Олександрії.  

 
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів і джерел фінансування 
 

Проблему передбачається розв’язати шляхом: 
виявлення та усунення причин і умов, що можуть сприяти терористичним чи 

екстремістським проявам, попередження можливого вчинення терористичних актів; 
удосконалення координації заходів, що здійснюються суб’єктами боротьби з 

тероризмом району (до числа яких відносяться також місцеві органи виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування) щодо запобігання, реагування і припинення 
терористичних актів та злочинів терористичної спрямованості, а також здійснення 
попереджувальних, режимних, організаційних, виховних та інших заходів; 

забезпечення належного антитерористичного захисту об'єктів критичної 
інфраструктури регіону та місць масового перебування людей. 

Фінансування заходів, визначених Програмою, проводиться за рахунок коштів 
Олександрійської міської ради, сільських, селищних бюджетів та інших джерел, не 
заборонених законодавством. 

Головним розпорядником коштів за Програмою є Управління справами 
Олександрійської міської ради, а відповідальним виконавцем заходів Програми -  
Управління Служби безпеки України в Кіровоградській  області. 

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку до Програми.  
 

V. Заходи з виконання Програми 
 

У ході виконання Програми планується здійснити такі заходи: 
1. Розробка методик та проведення комплексу заходів, направлених на виявлення осіб, 

причетних до екстремістських та терористичних організацій, які на законних підставах 
прибувають (прибули) на територію міста Олександрії, області, України.  

 
Управління Служби безпеки України в Кіровоградській 
області, Олександрійський міський відділ Управління 
Служби безпеки України в Кіровоградській області. 
2019-2020 р. р. 
 

2. Забезпечення моніторингу за порядком в’їзду-виїзду і перебування на території 
міста Олександрії представників ісламських організацій та центрів. 
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Управління Служби безпеки України в Кіровоградській 
області, Олександрійський міський відділ Управління 
Служби безпеки України в Кіровоградській області 
2019-2020 р. р. 
 

3. Залучення населення до виявлення місць концентрації (перебування) нелегальних 
мігрантів, місць тренувальних зборів організацій, які мають ознаки воєнізованих формувань. 

 
Управління Служби безпеки України в Кіровоградській 
області, Олександрійський міський відділ Управління 
Служби безпеки України в Кіровоградській області 
2019-2020 р. р. 
 

4. Уточнити пам’ятки (інструкції) першочергових дій персоналу підприємств, установ 
та організацій незалежно від форми власності у разі отримання інформації про вчинення або 
загрозу вчинення діяння з ознаками терористичного акту, в першу чергу об’єктів 
підвищеного ризику та життєзабезпечення, що є найбільш уразливими щодо терористичних 
дій, скоригувати плани дій щодо порядку евакуації людей у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних із вчиненням терористичних актів. 

 
Управління Служби безпеки України в Кіровоградській 
області, Олександрійський міський відділ Управління 
Служби безпеки України в Кіровоградській області 
2019-2020 р. р. 
 

5. Проведення аналізу надійності систем охорони і оборони об’єктів державної 
важливості, залізничного і автомобільного транспорту, життєзабезпечення населення, 
підприємств, установ та організацій. 

 
Управління Служби безпеки України в Кіровоградській 
області, Олександрійський міський відділ Управління 
Служби безпеки України в Кіровоградській області 
2019-2020 р. р. 
 

6. Посилення контролю за прибуттям, місцеперебуванням і переміщенням територією 
міста Олександрії осіб із регіонів та держав, де набули поширення прояви міжнародного 
екстремізму та тероризму. 

 
Управління Служби безпеки України в Кіровоградській 
області, Олександрійський міський відділ Управління 
Служби безпеки України в Кіровоградській області 
2019-2020 р. р. 
 

7. Організація оперативного контролю за ефективністю систем охорони об’єктів 
державної важливості, залізничного і автомобільного транспорту, життєзабезпечення  
населення, підприємств, установ та організацій, виявлення порушень встановленого порядку 
чи низької ефективності вжитих заходів. 

 
Управління Служби безпеки України в Кіровоградській 
області, Олександрійський міський відділ Управління 
Служби безпеки України в Кіровоградській області 
2019-2020 р. р. 
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8. З метою профілактики правопорушень у сфері протидії тероризму, підготовки 

населення до дій в умовах загрози вчинення терористичного акту інформувати населення 
міста Олександрії про факти викритої злочинної діяльності терористичної спрямованості та 
стосовно її наслідків, про стан злочинності і заходи щодо зниження її рівня, а також про 
заходи, що вживаються координаційною групою Антитерористичного центру. Забезпечити 
проведення відповідної роз’яснювальної роботи. 
      

Управління Служби безпеки України в Кіровоградській 
області, Олександрійський міський відділ Управління 
Служби безпеки України в Кіровоградській області 
2019-2020 р. р. 
 

 
VI. Очікувані результати виконання Програми 

 
Виконання комплексу заходів Програми забезпечить суттєве покращення організації 

та проведення антитерористичних заходів у місті, вдосконалення функціонування 
територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення 
терористичних актів та мінімізації їх наслідків. 

У результаті виконання Програми буде забезпечено: 
облаштування адміністративної будівлі міського відділу Служби безпеки України в 

Кіровоградській області камерами спостереження та засобами освітлення; 
підвищення рівня інформованості населення міста Олександрії про небезпеку та 

масштаби тероризму; 
формування громадської думки з метою сприяння ефективній реалізації державної 

політики у сфері боротьби з тероризмом; 
недопущення діяльності на території міста Олександрії підприємств, організацій, які 

причетні до терористичної діяльності, відмивання коштів, здобутих незаконним шляхом, 
незаконного використання в регіоні іноземної робочої сили; 

своєчасне виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню 
терористичних актів на території міста Олександрії; 

покращення взаємодії регіональної координаційної групи Антитерористичного центру з 
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та 
адміністрацією об’єктів ймовірних терористичних посягань, всебічне задіяння в 
антитерористичних заходах можливостей підприємств, установ і організацій; 

подальше вдосконалення інформаційної взаємодії, міжвідомчої професійної підготовки 
особового складу, більш якісне матеріально-технічне забезпечення сил і засобів регіональних 
суб’єктів боротьби з тероризмом, підвищення їх готовності до можливого проведення 
антитерористичних операцій на території міста Олександрії.  
 

VII.Виконавці Програми 
 

Програма реалізується Управлінням Служби безпеки України в Кіровоградській  
області та суб’єктами боротьби з тероризмом у межах своїх повноважень за підтримки 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, де існує небезпека 
вчинення злочинних діянь, здійснюваних з терористичною метою. 
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VIIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Реалізація Програми забезпечується керівництвом Управління Служби безпеки України 
в Кіровоградській області та Олександрійським міським відділом Управління Служби 
безпеки України в Кіровоградській області у межах визначених чинним законодавством 
повноважень. 

Координацію діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом у районі в процесі виконання 
Програми забезпечує Управління Служби безпеки України в Кіровоградській  області. 

Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють: Олександрійська міська рада та 
керуючий справами виконавчого комітету. 

 
ІХ. Матеріально-технічне забезпечення виконання Програми 

  

 Назва заходу Відповідальний 
виконавець 

Вид 
бюджету 

Обсяг 
фінансування  

в тис. грн 
2019 2020 

1 2 3 4 5 6 
1. Проведення поточного ремонту 

приміщення адміністративної 
будівлі Олександрійського 
міського відділу УСБУ в 
Кіровоградській області по 
вул. 6-го Грудня, 38а в 
м. Олександрії (КЕКВ 2240) 

Управління СБУ в 
Кіровоградській 

області 
Олександрійський 

міський відділ УСБУ в 
Кіровоградській 

області 

Міський 
бюджет  

200,0  200,0 

2. Придбання предметів, 
матеріалів, обладнання та 
інвентарю (паливно-мастильних 
матеріалів та запчастин по 
КЕКВ 2210) 

Управління СБУ в 
Кіровоградській 

області 
Олександрійський 

міський відділ УСБУ в 
Кіровоградській 

області  

Міський 
бюджет  

200,0  200,0 

 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 


