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                                              						 ЗАТВЕРДЖЕНО
						Наказом  Голови апеляційного суду
Дніпропетровської області
від «12» березня  2016 року №15



І Н С Т Р У К Ц І Я
з організації охорони та забезпечення пропускного режиму  до адміністративної будівлі апеляційного суду Дніпропетровської області
 
Загальні положення

	Ця інструкція розроблена відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №939 від 18 грудня 2013 року, з метою організації охорони, визначення основних вимог та порядку організації пропускного режиму, порядку допуску до службових приміщень  адміністративної будівлі апеляційного суду Дніпропетровської області. 

Організація цілодобової охорони адміністративної будівлі апеляційного суду Дніпропетровської області, дотримання режимних заходів з питань забезпечення охорони та пропускного режиму здійснюється працівниками  підрозділу Національної поліції.
	За організацію охорони та пропускного режиму в адміністративній будівлі апеляційного суду Дніпропетровської області відповідає командир  підрозділу Національної поліції, який підпорядковується ГУНП України в Дніпропетровській області.

Організація охорони

	Для забезпечення охорони та пропускного режиму в адміністративній будівлі апеляційного суду Дніпропетровської області (місто Дніпропетровськ, вул.Харківська, 13 )  призначається добовий наряд у такому складі:

по 2 працівника підрозділу національної поліції .
	Цілодобова охорона виставляється на бюро перепусток (місто Дніпропетровськ, вул.Харківська, 13 ).
	Охорона об’єкту здійснюється шляхом постійного візуального та відеоспостереження, у нічний час додатково погодинним пішим обходом і оглядом внутрішньої та зовнішньої об’єктових територій.
	Режимні приміщення апеляційного суду Дніпропетровської області обладнуються охоронною та пожежною сигналізаціями. Пости обладнуються системою відеоспостереження та системою контролю.
	Судді та працівники апарату суду після закінчення робочого дня вимикають у службових приміщеннях електроприлади, комп’ютерну техніку, освітлення, замикають вхідні двері до цих приміщень.
	Режимні приміщення адміністративної будівлі апеляційного суду Дніпропетровської області здають під охорону та знімають з охорони посадові особи, які мають на це право, згідно зі списком, що надається черговому, під підпис у відповідному журналі обліку.

За виконання встановленого розпорядку дня суддями та працівниками апарату суду, підтримання порядку в службових приміщеннях, заходів пожежної безпеки та підтримання режиму секретності відповідають керівники структурних підрозділів.

Організація пропускного режиму

	Допуск до адміністративної будівлі апеляційного суду Дніпропетровської області суддів, працівників апарату суду та відвідувачів здійснюється через центральний вхід. Прийом громадян проводиться у визначений час у громадській приймальні без оформлення перепусток до адміністративної будівлі. Дані про осіб, які прибули до приміщення апеляційного суду Дніпропетровської області, заносяться працівниками підрозділу національної поліції у журнал відвідувачів.
	Пропуск народних депутатів діючого скликання до приміщення суду здійснюється відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про статус народного депутата України», пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також посадових осіб його секретаріату та осіб, залучених Уповноваженим на підставі його окремого письмового доручення, здійснюється відповідно до статті 13 Закону України «Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Судді безперешкодно пропускаються до приміщення суду, у якому вони працюють, за пред’явленням посвідчення судді. Судді інших судів, судді у відставці пропускаються до приміщення суду в робочі дні та години суду за пред’явленням посвідчення судді (судді у відставці). У неробочі години суду, вихідні, неробочі та святкові дні пропуск указаних осіб може здійснюватися після відповідного розпорядження голови суду, заступника голови суду чи особи, яка виконує їх обов’язки.
	До адміністративної будівлі  суду допускаються:
	Працівники апарату суду за пред’явленням службового посвідчення.
Працівники правоохоронних органів, фельд’єгерської служби, спеціального зв’язку за пред’явленням службового посвідчення.
	Особи, які беруть участь у провадженні кримінальних, цивільних та адміністративних справ, за списком секретаріату суду або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який засвідчує особу. У разі, якщо в особи відсутнє посвідчення, працівник підрозділу національної поліції через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу прибулого і в подальшому виконує вказівки головуючого в судовому засіданні.
Практиканти та інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщенні суду, згідно зі списком, затвердженим керівником апарату суду, після пред’явлення документа, який засвідчує особу.
Особи, що прибули на відкриті судові засідання, за пред’явленням документа, який засвідчує особу.
	Пропуск осіб у приміщення апеляційного суду та на його територію здійснюється в робочі дні згідно зі встановленим у суді розпорядком роботи.
З 21.00 до 06.00 години пропуск осіб до приміщення суду заборонено.
	У вихідні, святкові та неробочі дні судді та працівники апарату суду пропускаються  у приміщення суду згідно зі списком, затвердженим головою суду або тимчасово виконуючим його обов’язки, та за службовим посвідченням. 
	Працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що засвідчує особу. Проведення документування судового засідання за допомогою аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому процесуальним законодавством.
	До приміщення суду із вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозоточивої чи дратівної дії, пропускаються працівники правоохоронних органів та фельд’єгерської служби  під час виконання ними службових обов’язків, працівники суду при пред’явленні дозволу на право носіння такої зброї.


Вогнепальна та холодна зброя, інші небезпечні для життя й здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процессуального документа і в супроводі судового розпорядника.

3.9. Медичний персонал служби швидкої медичної допомоги, працівники пожежної та аварійної служб пропускаються у приміщення суду після відповідного запису в журналі відвідувачів.

3.10. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники підрозділу національної поліції пропускають на територію робітників відповідних міських ремонтних служб із занесенням їх прізвищ і часу роботи в журнал відвідувачів та негайно повідомляють голову суду, керівника аппарату суду, чергового(відповідального) по підрозділу національної поліції та чергового територіального міського, районного відділу національної поліції.

Порядок в’їзду транспортних засобів на територію апеляційного суду Дніпропетровської області

	В’їзд транспортних засобів на територію суду здійснюється через пункт пропуску транспортних засобів, про що робиться запис у журналі в’їзду (виїзду) транспортних засобів.
	В’їзд на територію суду дозволяється:

	транспортним засобам  працівників суду за списком, затвердженим головою суду, у робочі дні: з понеділка по четвер – заїзд – до 08.00 години; виїзд – після 17.00 години; у п’ятницю – виїзд після 15.45 години, протягом робочого дня заїзд на територію суду та виїзд транспортним засобам працівників суду заборонено. У вихідні, святкові та неробочі дні заїзд на територію транспортними засобами лише з дозволу голови суду чи виконуючого його обов’язки. У вихідні, неробочі, святкові дні та з 21.00 до 06.00 години – у робочі дні, тримання транспортних засобів працівників суду на території суду заборонено;

спеціальним транспортним засобам, на яких здійснюється конвоювання підсудних, після повідомлення старшого наряду конвойної служби про необхідність в’їзду;
транспортним засобам, на яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, після пред’явлення старшим наряду службового посвідчення та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;
	транспортним засобам служб швидкої медичної допомоги, пожежної й аварійної за викликом та у супроводженні і під контролем працівників підрозділу національної поліції, які здійснюють пропуск осіб у приміщення суду.
	В’їзд (виїзд) транспортних засобів під час висадки (посадки) із спеціального автомобіля осіб, які доставлені під конвоєм у судові засідання, суворо забороняється.
	Вивезення сміття, будівельних відходів з території апеляційного суду Дніпропетровської області здійснюється під наглядом працівника підрозділу національної поліції  або працівника апарату суду.

Дозвіл на в’їзд автомобільного транспорту працівників апеляційного суду Дніпропетровської області, інших установ та організацій на територію внутрішнього двору адміністративної будівлі суду надає голова суду або його заступники.
	За організацію допуску автомобільного транспорту на територію внутрішнього двору адміністративної будівлі відповідає начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та інформаційних технологій.
	Вхід (вихід) осіб через пункт пропуску транспортних засобів на територію (з території) суду забороняється.

Обмеження щодо пропуску осіб до приміщень судів

	Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до залу судового засідання обмежується постановленою мотивованою ухвалою головуючого в судовому засіданні.

Забороняється пропуск осіб до приміщення суду:

	у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або у стані агресії, що становить загрозу життю чи здоров’ю інших людей; з вогнепальною, холодною зброєю, бойовими припасами, вибуховими пристроями, вибухонебезпечними для життя і здоров’я людини речовинами та предметами,; з колюче-ріжучими предметами; з валізами, сумками, портфелями, пакетами тощо, розмір яких перевищує 50х40х20 см; з тваринами; у надзвичайно забрудненому та пляжного стилю одязі.


Заступник керівника апарату
 апеляційного суду
Дніпропетровської області                                         А.І.Санжаровська

