
Додаток 3 

до Програми 

 

Заходи до Програми протидії тероризму на території Михайлівської сільської ради на 2021 - 2025 роки 

 
№ 

з/п Перелік заходів Програми Найменування заходів 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела фінансування 

1 2 3 4 5 6 

1. Забезпечення надійної і 

сталої системи управління 

радіозв`язку та 

оповіщення 

Придбання засобів цифрового радіозв`язку 

та оповіщення для оперативних груп при 

відпрацюванні превентивних заходів 

антитерористичної захищеності та 

проведенні антитерористичних операцій. 

До 31.12.2025 Управління Служби 

безпеки України в 

Черкаській області 

Кошти місцевого 

бюджету, кошти інших 

джерел, не заборонених 

законодавством 

2. Створення оптимальних 

умов укомплектування 

спеціальним обладнанням, 

оргтехнікою, пристроями 

спеціального 

призначення, відео 

та аудіозаписуючими 

засобами, засобами 

індивідуального захисту 

тощо 

Придбання засобів відеоспостереження, 

відображення (тепловізори, прилади нічного 

бачення, біноклі, монокуляри, монітори, 

відеопанелі тощо), обчислювальної техніки 

та обробки інформації, персональних 

комп’ютерів (системні блоки, монітори, 

клавіатура, маніпулятори «миша», 

операційні системи тощо), ноутбуків, 

акустичних систем, пристроїв 

безперебійного живлення, копіювальної 

техніки, багатофункціональних пристроїв, 

пристроїв спеціального призначення (у т.ч. 

квадрокоптери, батареї живлення до 

квадрокоптерів, навісне обладнання до них 

тощо), комплектів механічних для відкриття 

броньованих дверей при відпрацюванні 

превентивних заходів антитерористичної 

(протидиверсійної) захищеності та 

проведенні антитерористичних операцій, 

екіпіровки та спорядження тощо. 

До 01.12.2025 
Управління Служби 

безпеки України в 

Черкаській області 

Кошти місцевого 

бюджету, кошти інших 

джерел, не заборонених 

законодавством 
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3. Забезпечення суб`єктів 

боротьби з тероризмом 

спеціальною технікою та 

обладнанням 

Придбання автомобільного транспорту, 

спецавтотранспорту для проведення 

антитерористичних операцій, 

комплектуючих та запасних частин до них. 

До 31.12.2025 
Управління Служби 

безпеки України в 

Черкаській області 

Кошти державного та 

місцевих бюджетів, кошти 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством 

4. Забезпечення проведення 

превентивних заходів 

антитерористичної та 

протидиверсійної 

діяльності 

Придбання матеріальних засобів для 

комплектування виїзного штабу управління 

антитерористичною операцією, спеціальних 

технічних засобів, спорядження та засобів 

індивідуального захисту особового складу 

для проведення антитерористичних 

операцій, навчальних піротехнічних засобів. 

До 31.12.2025 
Управління Служби 

безпеки України в 

Черкаській області 

Кошти державного та 

місцевих бюджетів, кошти 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством 

5. Створення матеріально-

технічних запасів 

Придбання паливно-мастильних матеріалів, 

канцелярських товарів та приладдя. 
До 31.12.2025 

Управління Служби 

безпеки України в 

Черкаській області 

Кошти державного та 

місцевих бюджетів, кошти 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством 

6. Організація інформування 

громадськості області про 

проведення  

антитерористичних та  

протидиверсійних заходів, 

практичних навчань, 

необхідності підвищення 

рівня обізнаності про 

порядок дій у випадку 

загрози або вчинення 

терористичного акту чи 

диверсії, виникнення 

надзвичайної ситуації 

Придбання (виготовлення) поліграфічної 

продукції для проведення інформаційно-

роз`яснювальної роботи серед населення: 

інформаційних буклетів, листівок, плакатів, 

банерів. 

До 31.12.2025 
Управління Служби 

безпеки України в 

Черкаській області 

Кошти державного та 

місцевих бюджетів, кошти 

інших джерел, не 

заборонених 

законодавством 

 

 

Сільський голова                                                                        Тарас ПЛУЖНИК  


