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пРотокол
рлуясбово|  на ради г 9{ ови 

т{ угу| всько|  районно|  дер?кавно|  адм!н!страш| !

14 нервня 2о2\  року €лркбовий каб| нет голови

районно|  державно]  адм| н]стращ{ !

м. 9угу| в

3ас| дання розпоч'] 'лося о 14.00.

3ас1дання зак!нчилося о 14.4о

[ оловутоиий.

| гор волкоБ  голова районно|  дерх< авно|  адм1н| сщаш1| .

| [ рисутн!:  заступник начальника 9угу| вського районного управл| ння пол| ц{ |

[ оловного ушравл| ння Ёац| онально|  пол1ц1]  в )Фрк{ вськ1й област| , заст)д1ник

начальника в{ дд| лу в м. { угусв|  9правл| ння | лу> кби безпеки 9кра| гшт в

[ арк| вськ| й област1, нат{ ашьник 9угу| вського районного управл{ ння гу
!ер> кавно1 слух< би 9кра| ни 3 надзвичайних оитуац{ й у !,арк{ вськ| й област{ ,

начальник в| дд| лення в1йськового обл| ку та бронтовання сер> кант| в 1 солдат{ в

запасу 9угу| вського об'сднаного районного територ{ ального центру
комплекцвання та соц| ально|  п| дщимки [ арк| всько|  облаот1, нача.г1ьник

шттабу в1йськово|  частини 
^ 4| 04 

*  в.о. начальника 9угу| вського в| йськового
гарн| зону, нат1а.| 1ьник в| дд| дення в| йськово|  слухсби правопорядку { арк{ вського
зв всп, пертлий 3аступник голови районно|  дер)кавно|  адм!н| сщац1| , кер1вник

апарату районно|  дер)кавно|  адм| н| сщац!!, на.тальник в| дд| лу оборонно|  роботи,
цив| льного захисту та взасмод{ |  3 правоохоронними органами райог'тно|

державно|  адм{ н| стращ| | .

[ 1орядок денний:

1' 1!_{ одо питань забезпечення публ!иного (громалського) шорядку,

безшеки громадян та об'скт| в | нфрасщуктури в { угу| вському район|
наг{ ередодн|  та п| д час проведення дер)кавних свят, пам'ятних дат у иервн|

2о2|  року.
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1нформуоть.
1(ирило сАзонов, заступник начальника 9угу| вського районного

управщ{ ння,пол| ц!|  [ 9 Ёац| онально|  под| ц| ]  в )(арк| вськ| й област| ;

1гор "' чвРновський, заступник начальника в1дд| лу в м. ({ угусв|

9правл| ння €лухсби безпеки 9кра| ни в { арк| вськ| й област| ;

Андр1й кАРпов, начальник 9ру| вського районного 3лправл| ння гу
{ ер> кавно? слух< би 9кра| ни 3 надзвичайних оитуаш| й у { ,арк1вськ1й област1;

Р'я.:еслав стоРожвв, начальник в| дд| лення в| йськового обл| ку та

бронловання сер} кант| в.| .оолцат1в 3апасу 9угу!'вського об'еднаного районного
територ| ального шенфу комплектуБання та соц| ально|  п1дщимки;

Роман лог{ нов, начат1ьник тптабу в{ йськово]  чаотини 
^ 4| о4 в.о. начальника т{ угу| вського в| йськового гарн1зону;

Флекс1й Бвць, нач€ш| ьник в1ддйення в| йськово|  слу> кби правопорядку
[ арк| вського 3в всш

€/ !} [А"| | [ :

1горя волковА з порядку денного

[ олова районно|  дерх(авно|  адм| н1страц{ |  1гор Болков 1нформував

присрн| х про [ €, що протягом червня 2о2|  року на територ| |  району
11г!анусться проведення масових заход| в щодо в!дзначення державних свят'
пам'ятних дат за участ1о кер| вництва районно|  дерх(авно[  адм{ н{ страш| | ,

м| ських, сели1цних рад, громадськост! тощо.
3окрема:

20 нервня  !ень €вято|  1р{ йц1;

22 неръня *  ,{ ень скорботи та в1ланування пам'ят|  х{ ертв в| йни в } кра| н{ ;

27 неръня *  !ень молод| ;

28 нервня  !ень 1{ онституц| |  } кра| ни.
1ако> к у нервн|  на територ1|  району плануеться проведення таких

спортивних заход| в, як чемп| онат 9кра| ни з п| дводного спорту (п| дводне

ор{ ентування) з 29 нервня по 05 липн'1у сел. (тарий €алт1в.

3вернув увагу у* асник!в слу> кбово|  наради на те, що на тепер| ш:н1й час

1снус в| рог| дн| сть протиправних та деструктивних прояв| в (провокац| й,

диверс1й, масових протестних акц1й, резонансних крим]нальних злочин| в тошо)
громадськопол| тичними та !нтшими орган| зованими силами, що д| тоть

всередин|  кра| ни та координу} оться ззовн!, на грунт|  тимчасових соц| ально_

економ| чних проблем, м1х< етн1чних, м| > крел{ г1йних та !нтших протир{ .т.

Б| н наголос1в, з урахуванням вимог протокольного р!тпення слухсбово|
х1аради { арк1всько|  обласно|  дер)кавно|  адм| н| страц| | . в1д 07.о6'202|
ш9 0120145з9, на обов'язкову орган| защ| то посилених заход| в безпеки, в тому
числ|  охорони громадського порядку та в)киття додаткових заход| в з метото

забезпечення стаб| льноот|  сусп1льнопол{ тично? ситуаш| |  в район|  та безпеки

громадян напередодн1 та п| д час проведення масових заход| в.
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1акож 3азначив, | | { Ф в пер| шу чергу необх| дно забезпечити посилену

охор0ну об'скт| в п{ двищено|  небезпеки, м| сць проведення зазначених масових
. ,:  е_. ?,заходь й прилеглот територ{ | , а тако)к найб| льтп ва} ст1ивих об'скт| в критично1

| нфраструктури рай0ну, п| дприсмств системи )1(иттезабе3пе11ення, в1йськових,

промислових та щанспортних об'скт1в, бул1вель орган{ в державно|  влади та

орган| в м{ сцевого самоврядування тощо.
Ёеобх| дно тако} к забе3пе.1ити проведення безшосередньо до початку

заход| в з масовим перебуванням л} одей шерев| рки визначених об'скт1в та

шрилеглих"територ| й 1з .мето} о виявлення ] \ { о} 1{ ливого розм{ щення вибухових
присщ01в, 1н1ших п1дозр1лих предмет1в та 1х зне1шкод} } (ення.

!ля посилення охорони публ| нно|  безпеки :  порядку необх1дно зб1льтшити

к| льк{ сть патрульних наряд{ в пол{ ц{ ?, створити групи 1швидкого реаграння для

ц{ лодобового несення слу> :сби напередодн|  та п1д нас проведення 3аход{ в { з

в!дзначення свят.

Ёеобх1дно тако} 1( розробити ттлани додаткових заход| в, спрямованих на

забезпечення публ| .тно|  безпеки ! порядку, посилення охорони прав |  свобод

л} одини' поперед} кення прояв{ в сепарати3му |  тероризму, запоб| гання

загосщенн} о крим!ногенно|  ситуац| |  на територ| |  району'
(р1м того, необх1дно забезпечити розстановку сил та засоб{ в

правоохоронних орган{ в з урахуванням | х максима'!ьного набли} кення до

об'скт1в проведення свят та | нтших масових заход| в та створення резерв!в длтя

негайного реагування на пло> тслив1 ускладнення оперативнот обстановки. 1акохс

необх| дно забезпечутти на| 1е} 1(ним чином орган| зац| * о роботи з вияв.пення та

проф| лактики ос{ б, груп громадян, як{  виклика1оть нагн1тання соц1ально|

напруги серед населення та провок} тоть до участ{  у протиправних д| ях, а тако} к

конщоль за пересуванням орган{ зованих та неорган{ зованих груп громадян по

територ| |  району, за його мех< ! напередодн|  та п{ д час пр0ведення заход1в | з

в{ дзначення свят.

1ако;к пов| домив, що п| дрозд!лам пох{ ехсно|  охорони бути в готовност{

дтяттл за при3наченням; провести проф| лактичну роботу, спрямовану т1а

поперед} кення виникнення пох{ ех{  та | нтпих надзвичайних г1од| й на об'сктах з

масовим перебуванням птодей, церквах.
Фкр!м !нтпого, акцентував увагу в'о. нач:ш} ьника 1{ угу?вського гарн| зону на

посилення охорони та оборони бул1вель орган| в в!йськового управл1ння,
в| йськових чаотин та склад| в, а тако} 1( в} киття необх{ дних заход1в щодо

дотримання вимог по} кея(но|  безшеки.

3вернув увагу приоутн| х на необх| дн| сть забе3печення нале> :сно[  взасмод1|

щодо оперативного обм| ну 1нформац| сто.

Фщ1м | нтшого, акценту} о увагу расник1в нарад'1 на необх{ дност|

додер} кання визначених карантинних обмех< ень, встановлених { ерхсавното
ком| с1сто з питань техногенноеколог| чно]  безпеки та надзвичайних ситуат\ | й, а

тако} 1{  нев{ дкладного реаграння на пору1пення карантинних правил зг{ дно з

чинним законодавством.



!нформували:

(ирило €азонов, 1гор 9ерновський, &др| й 1{ арпов, Б'ячеслав €торохсев,

Роман / { ог!ноЁ, Флекс| й Бець про заходи щодо посилення охорони шубл{ нного

порядку та забезпеченн'1 безпеки громадян, об'скт{ в крити!{ но|  1нфрасщуктури
3 мето} о запоб| гання п| дготовц|  та скоснн} о злочин| в терористичного та

диверс{ йного характеру, 3агострення крим{ ногенно1. ситуац{ |  у 9угу| вському

район|  час проведенн'т державних свят, пам'ятних дат у нервн1 2021 року.

РАР\ [ ] ]А| А:

1' 1нформац| } о голови районно|  дер)кавно|  адм1н1страц![  { горя Болкова та
| нтпих виотуп€:} очих узяти до в{ дома

2. Рекомендувати 9угу| вському районному управл!ннто пол{ ц| |  [ 9 Ё| {  в

{ арк1вськ1й област|  (8лег 1каченко), в1дд1лу в ьл. { угусв1 9правл{ ння (лух< би

безпеки } кра| ни в 1арк{ вськ{ й област|  (Андр1й !ерев'янчук), 
({ угу| вському

об'сднаному районному територ{ альному центру комплектування та
соц| ально|  п{ дтримки (Руслан ] у1азовецький) у ме)ках повнова;кень:

2.1. Розробити плани додаткових заход!в, спрямован'1х на забезпечет* тя

публ1нно! бозпеки 1 порядку, посилення охорони прав т свобод л} одини'

запоб{ гання загостренн} о крим{ ногенно]  ситуац| ?, виникнснн} о надзви1[айних

ситуаш1й на територ| |  району напередодн|  та п1д 1{ ас проведення державних
овят, пам'ятних дат у нервн|  2021 року.

2.2.3абезпечити посилення охорони сщатег!нних об'скт{ в (зал| зниин1

вок3али та автостанц{ [ , мооти, дамби, заводи, м{ сця збер!гання озброенття,

босприпас1в тощо). | { ри охорон|  публ1.тного порядку та безпеки особливу увагу
прид| ляти об'сктам п| двищено]  небезпеки та масового скупчення лтодей.

2.3.3а6ез.пе11ити систематичне | нс} ормування населення про порядок д1й у
раз1 виявлення вибухонебезшечних та 1нт.ших п1дозр{ лих предмет| в, а тако)к у
раз|  3агрози вчинен} 1я терористичних або диверс| йних акт| в, { нтпих

над3вичайних ситуац| й, у тому нисл!, через засоби масово|  | нформац| | .

2.4'3а6езшечити пооилення внущ1тпнього та пропускного режиму та
охорони об'ект{ в п| дприсмств, уста} { ов та орган1заш1й, п| двищення пильност{  та
заход| в безпеки силами | х прац1вник1в та сп| вроб| тник| в.

3. Рекомендувати в.о. нач;ш1ьника 9угу| вського в{ йськового гарн1зону
Андр| то 1варковському прид| лити особливу увагу охорон|  та оборон|  бул1вель

орган| в в| йськового 1глравл{ ння, в{ йськових частин та склад{ в, забезпечити

ц| лодобове патрул} овання перимещу та т| рилеглих територ1й вищезазначених
об'ект| в, а тако} | ( в> ки^ ги вс1х необх{ дних додаткових заход| в щодо дотримання
протипох(ежно|  безпеки.

4. Рекомендувати нач'ш1ьнику { угу| вського районного управл1нття
[ }  !ер:кавно]  слух< би } кра| ни 3 над3вичайних ситуац| й у [ арк1вськ| й област{

Андр1то 1{ арпову:
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4'1. 3д{ йснити у мех(ах повнова)кень необх1днт орган| зац| йн|  заходи'

спрямован|  на.попередження виникнення по} кеж та | нштих над3вичайних под| й

на об?_ектах 3 масовим перебуванням лтодей, у церквах'
4'2'8жсити заход{ в щодо 1нформування населення через засоби масово|

1нформаш{ 1. про порядок реагування на мох< лив{  надзви,тайн|  ситуац| !..

5. Рекомендувати м{ ським, селищним головам у меж(ах повнова} кень:

5.1' 3экити додаткових заход| в, спрямованих на недопущенн'{  пору1шень

публ:ино|  безпеки,1 порядку на територ:1 в1дпов1дно1 територ1а'1ьно1 щомади та

забезпечення охорони прав {  свобод л} одини, а тако)к | нтерес1в сусп| льства |

деря(ави.
5 .2. 3а6езпечити:
пооилення внутр| тшнього та шропускного ре} (иму та охорони об'ект| в

п| дприемств, установ та орган1зац| й, розта1шованих на територ| |  в| дпов| дно|

ради, п!двищення пильност|  та заход| в безпеки силами | х праш| вник{ в 1а

сп{ вроб!тник{ в;

доведення до чергових та прап| вник{ в п| дприсмств, установ та органтзаш:й,

розта1шованих на територ1|  в| дпов| дно|  рад| 4, вимог терм{ нового !нформування

про виявлен1 загро3и та уразливост1 на телефони !шравл| ння €лухсби безпеки

9ща| ни в !арк| вськ| й област1 (70016б1 , о675078383);

гтроведсння виховно|  роботи та пог1еред} 1(увальнопроф| лактичних заход| в

щодо недопущення сешарати3му, екстрем| зму та | нтших негативних прояв{ в

серед метпканц| в.

5.3' 3апровадити обов'язкову практику проведення робоних зуотр{ чей з

орган1заторами та координаторами масових акц| й, ш| д чао яких доводити до | х

в| дома !нформаш{ го про неприпустим{ сть та недоп} тт]ення вчинення ними д!й та

заклик| в, спрямованих на дестаб| л] зац1то соц1альнопол| ти.тно|  обстановки в

дер> кав{ , вир!тшення пол| тинно|  кризи силовими методами та 1нформац| го про

крим| нальну в{ дпов{ дальн1сть за вчинення зазначених протиправних д1й.

5.4'у взасмод| |  з правоохоронними органами забезпечити посилення

заход1в безпеки, в тому иисл| , охорони громадського порядку, та в} киття

додаткових заход1в, спрямованих на запоб1гання та протид| то пору1пенням

чинного законодавства, з мето1о недог1ущення дестаб1л| зац1|  обстановки в

район{  та десщуктивних прояв1в (провокац| й, диверо| й тотшо).

5'5' [ { ро проведену роботу та в> кит! 3аходи 1нформувати районну дер)кавну

адм1н| страц1то на електронну адресу: с] : :ь:1тът1уз[а@г0а.1< 1: '9оу.ша,

30 нервня 2021 року, а у раз|  виникнення надзвичайних оитуац| й _ негайно.

[  олова районно|  дер;кавно|
адм!н1страц!|

в 244 98

волков


