Закарпатська обласна рада | У краї необхідно забезпечити комплексне виконання координаційною групою
Copyright admin b.pash@outlook.com
http://zakarpat-rada.gov.ua/u-kraji-neobhidno-zabezpechyty-kompleksne-vykonannya-koordynatsijnoyu-hrupoyu-antyteroryst
ychnoho-tsentru-pry-usbu-v-zakarpatskij-oblasti-ta-jiji-shtabom-zavdan-schodo-zapobihannya-terorystychnij-diya/

У краї необхідно забезпечити комплексне виконання
координаційною групою Антитерористичного центру при
УСБУ в Закарпатській області та її штабом завдань щодо
запобігання терористичній діяльності
На розгляд депутатів облради підготовлено проект рішення «Про Програму боротьби з тероризмом

на 2018 рік».
Як зазначає ініціатор даного документу - управління СБУ в Закарпатської області, основними
чинниками, що загрожують національним інтересам і національній безпеці України, стабільності в
суспільстві залишаються: «військова агресія Російської Федерації, що супроводжується
використанням гібридних методів, спрямованих на загальне загострення криміногенної обстановки
та радикалізацію суспільно-політичних процесів в Україні; функціонування підконтрольних
Російській Федерації незаконних збройних формувань в окремих регіонах Донецької та Луганської
областях та в АР Крим, що зумовлює активізацію внутрідержавних міграційних процесів та
породжує ризики їх використання для насичення підконтрольних Україні територій радикальними
елементами; зростання популярності в окремих суміжних країнах крайніх правих настроїв та
існування ризиків експорту до регіону деструктивних реваншистських ідей, що породжує ризики
зіткнення вітчизняних і закордонних радикальних структур.
Події, що мали місце на території регіону протягом лютого-березня поточного року, свідчать про
окремі зміни в обстановці в регіоні, які пов’язані, насамперед, із стійкими намаганнями
проросійських сил використати етнічний чинник для дестабілізації та розхитування суспільнополітичної ситуації в Закарпатській області, створення інформаційного приводу для інспірування та
нагнітання антиукраїнської риторики.
Для досягнення своєї мети представники іноземної сторони вдалися до вчинення вибуху, підпалів,
інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини, заподіяння значної майнової
шкоди. Досудове розслідування вказаних подій розслідується слідчим відділом Управління Служби
безпеки України в Закарпатській області в рамках кримінального провадження за ознаками скоєння
злочину, передбаченого статтею 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.
Антиукраїнські сили можуть вдатися до повторних спроб дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом
організації та скоєння протиправних дій з ознаками терористичних чи диверсійних актів.
Таким чином, в регіоні необхідно забезпечити комплексне виконання координаційною групою
Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Закарпатській області та її
штабом завдань щодо запобігання терористичній діяльності, у тому числі забезпечення своєчасності
виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню терористичних актів; інформування
населення про рівні загроз вчинення або вчинення терористичного акту; забезпечення безпеки
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об’єктів можливих терористичних посягань тощо.
До першочергових заходів необхідно віднести забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази
регіонального органу Служби безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній
системі боротьби з терористичною діяльністю (оснащення підрозділів, які безпосередньо
здійснюють боротьбу з тероризмом, сучасними системами і засобами зв’язку, спеціальними
технічними засобами, обчислювальною технікою, автотранспортними засобами тощо, встановлення
сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого
реагування на терористичні посягання).
Тож, основною метою Програми полягає у забезпеченні реалізації державної політики у сфері
боротьби з тероризмом шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та
усунення причин і умов, що можуть призвести до проявів тероризму, забезпечення при цьому
захисту прав і свобод людини, зосередження основних зусиль на протидії терористичній діяльності
та мінімізації її наслідків, створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи
серед населення, удосконалення методів боротьби з тероризмом, поліпшення координації діяльності
регіональних структурних підрозділів суб'єктів боротьби з тероризмом, органів місцевої виконавчої
влади та громадськості. Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на зменшення
ризиків терористичних проявів та створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинів
терористичного характеру.
Виконання розпорядження потребує фінансування заходів Програми за рахунок коштів обласного
бюджету.
Результатом виконання заходів Програми очікується: забезпечення належного рівня захисту та
охорони об’єктів можливих терористичних посягань на території Закарпатської області; посилення
спроможностей для забезпечення ефективної боротьби з кібершпигунством, кібертероризмом та
кіберзлочинністю, поглиблення взаємодії з відповідними підрозділами інших суб’єктів боротьби з
тероризмом; забезпечення кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів, а також
інформаційної інфраструктури, порушення сталого функціонування якої матиме негативний вплив
на стан національної безпеки і оборони України (критична інформаційна структура); своєчасне
виявлення на території регіону осіб, груп і організацій, дії яких спрямовані на підготовку та
вчинення терористичних актів, а також припинення їх протиправної діяльності; недопущення на
територію області осіб, які мають зв’язки з терористичними організаціями; недопущення
використання території області для діяльності незаконних військових формувань; вдосконалення
координації між регіональними структурними підрозділами суб’єктів боротьби з тероризмом,
іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,
організаціями, їх посадовими особами у запобіганні, виявленні і припиненні терористичної
діяльності, а також мінімізації її наслідків; забезпечення безпеки населення, цілісності майнових
комплексів; попередження виникнення критичних ситуацій, визначення моделей можливих
терористичних проявів, розроблення негайних заходів з їх локалізації та припинення», - зазначає
ініціатор документу.
Після затвердження даного документу, УСБУ в Закарпатській області рекомендовано інформувати
обласну раду про реалізацію Програми у І-ому кварталі 2019 року.
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Прес-служба Закарпатської облради
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