
 

ПЛАН 

заходів з протидії тероризму на 2014-2017 роки  

у Запорізькій державній інженерній академії 

(лист Міністерства освіти і науки від 25.07.2014 р. № 1/9-372) 

 

№ Заходи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1.  Забезпечення виконання наказу ректора № 97-01 від 14.02.2014 року 

«Про пропускний та внутріоб’єктовий режим в академії» з метою 

виявлення та недопущення пронесення до приміщень навчальних 

корпусів та гуртожитків підозрілих предметів, зброї, вибухових, 

легкозаймистих та наркотичних речовин, спиртних напоїв 

постійно Начальник відділу охорони  

Сулейманов А.І. 

2.  Посилення контрольно-пропускного режиму до всіх об’єктів ЗДІА та 

контролю за сторонніми предметами  

постійно Начальник відділу охорони  

Сулейманов А.І. 

3.  Проведення регулярних обходів території та об’єктів ЗДІА з метою 

виявлення сторонніх осіб, підозрілих предметів у навчальних корпусах 

та гуртожитках академії 

постійно Начальник відділу охорони  

Сулейманов А.І. 

4.  Облаштування  постів охорони та чергових пам’ятками з зазначенням 

телефонів служб СБУ та МВС у Запорізькій області з метою 

своєчасного реагування на прояви терористичної загрози 

постійно Начальник відділу охорони  

Сулейманов А.І. 

5.  Включення до інструктажу при прийомі на постійну роботу до 

академії питання щодо дії громадян при загрозі терористичних актів 

постійно Начальник відділу охорони праці і 

техніки безпеки Шабля С.І. 

6.  Включення до планових інструктажів з техніки безпеки та пожарної 

безпеки для викладачів та співробітників ЗДІА питання щодо дії 

громадян при загрозі терористичних актів 

постійно Начальник відділу охорони праці і 

техніки безпеки Шабля С.І., 

завідувачі кафедрами, начальники 

структурних підрозділів 

7.  Включення до планових інструктажів з БЖД для студентів ЗДІА 

питання щодо дії громадян при загрозі терористичних актів 

постійно Начальник відділу охорони праці і 

техніки безпеки Шабля С.І., 

заступники деканів з ВР 

8.  Включення питання щодо дії громадян при загрозі терористичних 

актів до програм курсів БЖД, охорона праці у галузі та цивільного 

постійно кафедра ОНС 



захисту  

9.  Розроблення «Рекомендації щодо дій громадян при загрозі 

терористичних актів та захваті заручників» 

постійно Начальник штабу ЦО  

Суржицька Л.А. 

10.  Доведення до відома студентів, викладачів та співробітників  

«Рекомендації щодо дій громадян при загрозі терористичних актів та 

захваті заручників» 

постійно Заступники деканів з ВР,  

завідувачі кафедрами, начальники 

структурних підрозділів 

11.  Включення до календарного плану організаційно-виховних заходів 

ЗДІА інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо запобігання 

проявів тероризму 

постійно Проректор з НПР Ніконова З.А. 

12.  Включення до тематики деканських та кураторських годин 

інформаційних матеріалів щодо запобігання проявів тероризму 

постійно Начальник ОВВ Марті І.В. 

13.  Відпрацювання  на об’єктових тренувальних навчаннях з цивільного 

захисту готовності особового складу ЗДІА до дій в умовах виникнення 

надзвичайних ситуацій та терористичних актів 

згідно 

планів ЦО 

Начальник штабу ЦО  

Суржицька Л.А. 

14.  Включення до програми навчань з цивільного захисту для викладачів 

та співробітників питання щодо дії громадян при загрозі 

терористичних актів 

постійно Начальник штабу ЦО  

Суржицька Л.А. 

15.  Висвітлення ходу інформаційно–роз’яснювальних та захисних 

профілактичних заходів щодо протидії тероризму у газеті «Академія» 

та сайті 

постійно Редактор газети «Академія»  

Юсупова Н.А. 

 

 

 

 


