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Заходи  
 щодо реалізації  

Міської програми протидії тероризму у 2016 році 
 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Відповідальний орган Термін 
виконання 

1. З метою покращення організації та проведення 
відповідних антитерористичних заходів на території міста 
створити ситуативний центр Антитерористичного центру 
(АТЦ) при Управлінні Служби безпеки України у 
Кіровоградській області (у т.ч. за рахунок виділених 
коштів міського бюджету) шляхом придбання та 
встановлення відповідних засобів відображення інформації, 
оргтехніки та засобів зв’язку, використання яких передбачає, 
зокрема, організацію робочих місць віддаленого доступу до 
мереж відеоспостереження об’єктів транспортної і 
критичної інфраструктури та місць з масовим перебуванням 
людей (до камер відеоспостереження залізничного та 
автовокзалів м. Кіровограда, аеропорту «Кіровоград», та 
інших підприємств, установ і організацій міста).  

Управління Служби безпеки України  
у Кіровоградській області 

2016 рік 



2. У процесі здійснення оперативно-службової діяльності 
забезпечити здобуття та системний аналіз інформації, на 
підставі якої готувати прогнозний моніторинг обстановки 
щодо наявних терористичних загроз в місті. Відповідно до 
отриманих даних інформувати державні та місцеві органи 
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 
підприємства установи та організації для прийняття 
адекватних управлінських рішень, вжиття заходів реагування 
щодо попередження та локалізації можливих терористичних 
загроз.  

Управління Служби безпеки України  
у Кіровоградській області,  
регіональні суб’єкти боротьби з 
тероризмом   

постійно 

3. Забезпечити надійне функціонування територіальної 
підсистеми єдиної державної системи запобігання, 
реагування і припинення терористичних актів та мінімізації 
їх наслідків, механізмів цілодобового обміну інформацією 
чергових служб підрозділів суб’єктів боротьби з тероризмом 
з місцевими органами влади, своєчасне надходження 
інформації щодо загроз вчинення терактів або надзвичайних 
подій на об'єктах можливих терористичних спрямувань. У 
разі отримання таких відомостей вживати невідкладних 
заходів щодо їх локалізації, негайно здійснювати обмін 
інформацією між черговими службами для відповідного 
реагування та подальшої доповіді штабу Антитерористичного 
центру при Службі безпеки України. 

Управління Служби безпеки України  
у Кіровоградській області, 
регіональні суб’єкти боротьби з 
тероризмом   

постійно 

4. Уточнити пам'ятки (алгоритми) 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 транспортної 
системи, місць з масовим перебуванням людей, об’єктів 

Управління Служби безпеки України  
у Кіровоградській області,  
регіональні суб’єкти боротьби з 
тероризмом   
підприємства, установи та організації 
області 

впродовж 1-
го півріччя 

2016 р. 



підвищеної небезпеки та життєзабезпечення, що є 
найбільш терористично уразливими, скоригувати плани 
дій щодо порядку евакуації людей у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій, пов'язаних із вчиненням 
терористичних актів. 

5. З метою профілактики правопорушень у сфері протидії 
тероризму, підготовки населення до дій в умовах загрози 
вчинення терористичного акту інформувати населення міста 
про факти викритої злочинної діяльності терористичної 
спрямованості та стосовно її наслідків, а також про заходи, 
що вживаються координаційною групою 
Антитерористичного центру. Забезпечити проведення 
відповідної роз’яснювальної роботи. 

Управління Служби безпеки України 
у Кіровоградській  області, 
регіональні суб’єкти боротьби з 
тероризмом   

постійно 

6. Для забезпечення готовності сил і засобів протидії 
тероризму, подальшого вдосконалення міжвідомчої 
професійної підготовки особового складу, задіяного у 
проведенні можливих антитерористичних операцій, а 
також відпрацювання спільних дій, бойової злагодженості 
спецпідрозділів силових відомств, що входять до складу 
координаційної групи Антитерористичного центру при 
УСБУ у Кіровоградській області, організовувати і 
проводити командно-штабні, різнорівневі тактико-спеціальні 
навчання та тренування з антитерористичної тематики із 
залученням сил і засобів різної відомчої належності. 

Суб’єкти боротьби з тероризмом 
Координаційної групи АТЦ при 
Управлінні СБУ в Кіровоградській 
області 

 

7. З метою забезпечення оперативного реагування на 
можливі терористичні загрози та належної координації 
діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом регіону, до 
числа  яких залучаються також місцеві органи виконавчої 
влади та органи місцевого самоврядування, сприяти 

Кіровоградська міська рада, 
Управління Служби безпеки України 
в Кіровоградській області 

2016 рік 



створенню оптимальних умов для належної організації та 
проведення антитерористичних заходів на Кіровоградщині, 
у т.ч. шляхом покращення матеріально-технічних 
можливостей Антитерористичного центру при Управлінні 
Служби безпеки України в Кіровоградській області за 
рахунок коштів  міського бюджету.  

8. Шляхом укомплектування спецобладнанням, 
відеозаписуючими засобами, автотранспортом та засобами 
захисту (ст. 9 Закону України «Про боротьбу з тероризмом») 
сприяти створенню оптимальних робочих умов для 
ефективного функціонування штабу регіональної 
координаційної групи  Антитерористичного центру при 
Управлінні Служби безпеки України в Кіровоградській 
області. 

Кіровоградська міська рада, 
Управління Служби безпеки України 
у Кіровоградській області 

2016 рік 

 
 
 
 

Начальник Управління – керівник 
Координаційної групи 
Антитерористичного центру 
при УСБУ у Кіровоградській  області                                                                                                            О. Аркуша 

 
 
 

Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції                                                                                                  
та взаємодії з правоохоронними та контролюючими  органами                                                                                         
Кіровоградської міської ради                                                                                                                                           О.Шишко 


