
ПРОТОКОЛ №3 

 

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області 

 

від 08.02.2022 р. 

 

 Головуючий: перший заступник селищного голови Олександр ХАРЧЕНКО 

 

Присутні: члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Кушугумської селищної ради Запорізької області (далі – 

комісія ТЕБ та НС), запрошені. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  

       1. Про затвердження алгоритму першочергових дій персоналу підприємств, 

установ та організації при отриманні інформації про масові замінування об’єктів 

на території Кушугумської громади 

 Доповідач: секретар комісії Владислав ВАСИЛЕГА 

 

 

З питання ПЕРШОГО порядку денного: 

«Про затвердження алгоритму першочергових дій персоналу підприємств, 

установ та організації при отриманні інформації про масові замінування об’єктів 

на території Кушугумської громади» 

ДОПОВІДАВ: секретар комісії Владислав ВАСИЛЕГА 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти до уваги інформацію доповідача. 

2. Затвердити алгоритм першочергових дій персоналу підприємств, установ та 

організації при отриманні інформації про масові замінування об’єктів на території 

Кушугумської громади (додається). 

3. Керівникам підприємств, установ та організацій Кушугумської громади 

забезпечити неухильне виконання першочергових дій алгоритму. 

Рішення Комісії прийнято одноголосно. 

 

Термін виконання: постійно 

 

Рішення Комісії прийнято одноголосно 

 

 

 

 

 

Секретар комісії           Владислав ВАСИЛЕГА 
 

 

 



 

ПОГОДЖЕНО 
рішенням місцевої комісії  

з питань  техногенно-екологічної  
безпеки і надзвичайних ситуацій  

від  «08»   лютого    2022 року 
протокол № 3 

 

 

Алгоритм першочергових дій персоналу підприємств, установ та організації 

при отриманні інформації про масові замінування об’єктів  

на території Кушугумської громади 

 

1. Посадова особа підприємства, установи та організації, при отримані 

повідомлення про замінування негайно доповідає своєму керівництву і через нього (а 

за відсутності - через чергового установи або особисто) Управління СБУ в Запорізькій 

області тел. 225-23-38, 764-46-58, відділ поліції Головного управління Національної 

поліції в Запорізькій області, тел. 102, чергового Головного управління ДСНС 

України у Запорізькій області тел. 101, 787-94-68, чергового управління з питань 

попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради 

тел. 787-57-10, 787-53-00. 

2. Адміністрація об’єкту посягання повинна організувати: 

посилення охорони і пропускного режиму наявними силами; 

терміновий збір керівників і працівників режимних, охоронних, аварійно-

рятувальних служб (якщо такі є); 

обстеження адміністративним персоналом усіх наявних приміщень на предмет 

виявлення підозрілих предметів. В разі їх відсутності продовжують роботу в звичному 

режимі до прибуття підрозділів Національної поліції України; 

в разі виявлення підозрілих предметів, до прибуття підрозділів Національної 

поліції України, здійснити евакуацію співробітників, відвідувачів, які знаходяться в 

приміщеннях (будівлі); 

зустріч правоохоронних органів; 

з прибуттям підрозділів Національної поліції України відповідно вимог Наказу 

МВС України від 19.08.2019 №691 «Про затвердження Інструкції про поводження з 

вибуховими матеріалами в органах і підрозділах Національної поліції України та 

підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України» діють за їх 

вказівкою. 

3. Посадові особи Кушугумської селищної ради у випадку повідомлення про 

загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності (мінування) 

та вчинення протиправних дій на підпорядкованій їм території, за узгодженням з 

керівником регіональної координаційної групи Антитерористичного центру, у разі 

потреби організовують: 

транспортне забезпечення, у т.ч. спільно з адміністрацією об’єкту - евакуацію 

населення і персоналу об’єкту посягання; 

продовольче забезпечення учасників операції (продукти, питна вода); 

забезпечення житловими приміщеннями евакуйованого з небезпечної зони 

населення; 

підготовку медичних закладів для прийому можливих потерпілих. 
 


