ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Цивільного захисту,
ректор Харківського національного
економічного університету
імені Семена Кузнеця
___________________ В.С. Пономаренко
«_____» ____________ 2015 року

ІНСТРУКЦІЯ
начальника Цивільного захисту факультету (структурного
підрозділу)Харківського національного економічного університету імені
Семена Кузнеця з питань дій в умовах загрози виникнення або виникнення
терористичного акту

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Інструкція начальника Цивільного захисту факультету (структурного
підрозділу) Харківського національного економічного університету імені
Семена Кузнеця (далі – інструкція) встановлює порядок дій начальника
Цивільного захисту факультету (структурного підрозділу) в умовах загрози
виникнення або виникнення терористичного акту, визначає завдання і
обов’язки щодо боротьби з тероризмом.
Інструкція розроблена на підставі Закону України «Про боротьбу з
тероризмом», Наказу Міністерства освіти і науки України від 19.05.2006 р. №
385 «Про затвердження Положення про правові і організаційні основи дій
структурних підрозділів галузі у разі загрози виникнення або виникнення
терористичного акту».
Начальник Цивільного захисту факультету (структурного підрозділу) у
межах своїх повноважень повинен забезпечити готовність факультету
(структурного підрозділу) до дій в умовах загрози виникнення або виникнення
терористичного акту.
При виконанні завдань, спрямованих на зниження ризику проявів
тероризму, а також в умовах загрози виникнення або виникнення
терористичного акту, начальник Цивільного захисту факультету (структурного
підрозділу) керується Законом України «Про боротьбу з тероризмом»,
Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2006 р. № 385 «Про

затвердження Положення про правові і організаційні основи дій структурних
підрозділів галузі у разі загрози виникнення або виникнення терористичного
акту», іншими нормативно-правовими актами з питань боротьби з тероризмом,
цією інструкцією.

ІІ. ЗАВДАННЯ І ОБОВ’ЯЗКИ
Головним завданням (з питань, передбачених цією інструкцією)
начальника Цивільного захисту факультету (структурного підрозділу) є
впровадження на факультеті (у структурному підрозділі) державної політики
щодо боротьби з тероризмом.
З питань організації і виконання заходів,спрямованих на зниження
ризику проявів тероризму, начальник Цивільного захисту факультету
(структурного підрозділу) зобов’язаний:
знати вимоги Закону України «Про боротьбу з тероризмом», інших
нормативно-правових актів з питань боротьби з тероризмом, організовувати та
здійснювати контроль з проведення заходів щодо забезпечення безпеки
підпорядкованого особового складу від уражаючих факторів терористичних
актів;
забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на зниження ризику
виникнення терористичного акту (перш за все у місцях скупчення великої
кількості людей), виховання в учасників навчально-виховного процесу і
працівників високої свідомої дисципліни, законопослушності і моральності;
знати порядок дій при отриманні інформації про виникнення
(загрозу) діяння з ознаками терористичного акту (зокрема у разі виявлення
ознак вибухових пристроїв або схожих на них предметів), довести інформацію
про небезпекуу необхідному обсязі до підпорядкованого особового складу;
забезпечити навчання підпорядкованого особового складу щодо
дій в умовах загрози виникнення або виникнення терористичного акту згідно з
планом основних заходів підготовки Цивільного захисту університету;
забезпечити неухильне виконання встановленого порядку
утримання приміщень об’єктів університету і прилеглих територій;
брати участь у плануванні і здійсненні в університеті заходів щодо
запобігання проявів тероризму.

ІІІ. ПОРЯДОК ДІЙ В УМОВАХ ЗАГРОЗИ ВИНИКНЕННЯ АБО
ВИНИКНЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ
У відповідності до статті 4 Закону України «Про боротьбу з
тероризмом» до участі в антитерористичних операціях можуть бути залучені
органи управління освіти і науки, навчальні заклади, установи, організації та
сили цивільного захисту структурних підрозділів Функціональної підсистеми
«Освіта і наука України» Єдиної державної системи цивільного захисту.
Об’єктами терористичних актів з можливими негативними наслідками
для структурних підрозділів Функціональної підсистеми «Освіта і наука
України» Єдиної державної системи цивільного захисту є атомні
електростанції, нафто-, газо- і аміакопроводи, водосховища, промислові
підприємства, які зберігають або використовують у виробництві вибухо- та
пожежонебезпечні речовини, небезпечні хімічні речовини, місця скупчення
великої кількості людей (адміністративні будівлі, навчальні корпуси і
гуртожитки навчальних закладів).
Сигналами для негайного прийняття рішень начальником Цивільного
захисту факультету (структурного підрозділу) щодо виконання заходів,
пов’язаних з терористичним актом, можуть бути:
наявність у приміщенні (на території) університету (або в
безпосередній близькості від об’єкту університету) предмета, підозрілого на
вибуховий пристрій;
надходження загроз по телефону, в усній або письмовій формі;
захоплення терористами в заручники людей в приміщеннях (на
території) об’єктів університету.
У всіх випадках керівник зобов’язаний діяти так,щоб забезпечити
безпеку людей від уражаючих факторів (можливих негативних наслідків)
терористичного акту.
ПОРЯДОК ДІЙ
У випадку виявлення вибухового пристрою, або предмету, схожого
на нього:
негайно повідомити органи управління університету (штаб
цивільного захисту за тел. 702-11-91; 702-11-93; 702-05-76 і пункт управління
за тел. 702-03-04); оперативно-чергову службу Міністерства внутрішніх справ

за тел. 102; 700-30-14; Державну службу з надзвичайних ситуацій за тел. 101;
112; Службу безпеки України за тел. 700-34-50; 700-16-61; 707-95-25;
до прибуття оперативно-слідчої групи організувати охорону місця,
де був знайдений підозрілий предмет, забезпечити особисту безпеку і безпеку
підпорядкованого особового складу;
суворо заборонити працівникам і студентам наближатися до
підозрілого предмету, зафіксувати у письмовій формі обставини його
знаходження;
вжити заходів щодо попередження паніки і недопущення випадків
травматизму серед працівників і студентів, організувати їх евакуацію у
безпечне місце;
забезпечити збереження матеріальних цінностей;
з прибуттям оперативно-слідчої групи діяти за вказівками
керівництва університету.
При отриманні загрози в письмовій формі:
забезпечити термінову передачу інформації до органів управління
університету (штаб Цивільного захисту – тел. 702-11-91; 702-11-93; 702-05-76 і
пункт управління – тел. 702-03-04); оперативно-чергової служби Міністерства
внутрішніх справ (тел. 102; 700-30-14); Служби безпеки України
(тел. 700-34-50; 700-16-61; 707-95-25);
забезпечити
недоторканість
усіх
елементів
письмового
повідомлення (конверт; його зміст; текст погрози; електронні носії інформації
та ін.);
зафіксувати обставини отримання письмового повідомлення;
після прибуття оперативно-слідчої групи діяти за вказівками
керівництва університету.
При отриманні загрози по телефону:
спробувати з’ясувати у особи, що телефонує, зміст та характер
загрози (який вибуховий пристрій, ден він встановлений і коли повинен
спрацювати), зафіксувати у письмовій формі особливості передачі (шумовий
фон, стать особи, яка погрожувала), особливості мовлення (тембр голосу,
акцент, наявність жаргонових, професійних, діалектних виразів, дефекти
мовлення та ін.), не класти слухавку на телефонний апарат;
терміново передати з іншого телефонного апарату інформацію до
органів управління університету (штаб Цивільного захисту – тел. 702-11-91;

702-11-93; 702-05-76 і пункт управління – тел. 702-03-04); оперативно-чергової
служби Міністерства внутрішніх справ за тел. 102; 700-30-14; Державної
служби з надзвичайних ситуацій за тел. 101;112; Служби безпеки України за
тел. 700-34-50; 700-16-61; 707-95-25;
оглянути зазначене приміщення без евакуації працівників і
студентів, у разі відсутності уприміщенні неявних ознак невідомих предметів оглянути приміщення, до яких є вільний доступ сторонніх, вміст урн для
сміття, меблів, залишених пакунків, підозрілих предметів тощо;
з прибуттям оперативно-слідчої групи діяти за вказівками
керівництва університету.
При захопленні терористами заручників:
забезпечити усіма можливими засобами термінову передачу
інформації до органів управління університету (штаб Цивільного захисту –
тел. 702-11-91; 702-11-93; 702-05-76 і пункт управління – тел. 702-03-04);
оперативно-чергової служби Міністерства внутрішніх справ за тел. 102; 70030-14; Державної служби з надзвичайних ситуацій за тел. 101;112; Служби
безпеки України за тел. 700-34-50; 700-16-61; 707-95-25;
вжити всі можливі заходи щодо забезпечення особистої безпеки і
безпеки підпорядкованого особового складу, запобігання паніки і евакуації
працівників та студентів у безпечне місце;
не допустити дій з боку працівників, студентів та інших громадян,
які не мають відповідних повноважень, щодо визволення заручників;
з прибуттям представників правоохоронних органів діяти за
вказівками керівництва університету.
Начальник Цивільного захисту – керівник факультету (структурного
підрозділу) ХНЕУ ім. С. Кузнеця та підпорядковані йому посадові особи
зобов’язані сприяти державним органам, які здійснюють боротьбу з
тероризмом згідно з Законом України «Про боротьбу з тероризмом»,
повідомляти їм інформацію стосовно терористичної діяльності або будь-яку
іншу інформацію, яка може сприяти запобіганню, виявленню і припиненню
терористичної діяльності, а також мінімізації її наслідків
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