
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 57 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.05.2019               Мукачево    №1404 
 

Про затвердження  Комплексної програми  профілактики 
злочинності, забезпечення  правопорядку та 
безпеки  громадян у м. Мукачеві  на 2019 рік  
 
 З метою удосконалення оперативно-службової діяльності Мукачівського 
відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, покращення взаємодії з іншими 
правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, 
громадськими формуваннями та трудовими колективами міста щодо 
забезпечення належного правопорядку та громадської безпеки, керуючись п. 22 
ч.1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку (протокол №65 від 22.05.2019 р.), 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань законності, регламенту, 
депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол №58  
від  22.05.2019 р.), Мукачівська міська рада вирішила:  
 
1. Затвердити  Комплексну  програму  профілактики злочинності, забезпечення 
правопорядку та безпеки громадян у м. Мукачеві  на 2019 рік (згідно додатку). 
 
2. Фінансовому управлінню  виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
фінансування проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті на 2019 
рік. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови  Р. Федіва та постійну депутатську комісію з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку. 
 
 

Міський   голова                                                                                     А. Балога 
 
 
 
 
 



Додаток до рішення 
 57 сесії міської ради 

 7 скликання від 23.05.2019 
                                                                                                            №1404 

 
Комплексна програма профілактики злочинності, забезпечення 
правопорядку та безпеки громадян у м. Мукачеві на 2019  рік 

І. Паспорт Програми 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
 

 ГУНП в Закарпатській області  для 
забезпечення  Мукачівського відділу  
поліції 

2. Підстава для розроблення Закон України ”Про участь громадян в 
охороні громадського порядку та 
державного кордону», Указ 
Президента України від 18.02.2002 
№143 “Про заходи щодо дальшого 
зміцнення правопорядку, охорони прав 
і свобод громадян”, Указу Президента 
України від 06.02.2003 №84 “Про 
невідкладні додаткові заходи щодо 
посилення боротьби з організованою 
злочинністю і корупцією”, Указу 
Президента України від 19.07.2005 
№1119 “Про заходи щодо забезпечення 
особистої безпеки громадян та 
протидії злочинності”. 
   Лист начальника Мукачівського 
відділу поліції від 24.10.2018 року 
№17567/106/26/1-2018року Закон 
України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, Бюджетний кодекс України. 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради 

4. Співрозробники Програми ГУНП в Закарпатській області для 
забезпечення Мукачівського відділу 
поліції 

5. Головний розпорядник 
бюджетних коштів 

Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради 

5.1. Відповідальний виконавець 
Програми 

Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради, 
ГУНП в Закарпатській області для 
забезпечення Мукачівського відділу 
поліції 

6. Учасники програми Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради ГУНП в Закарпатській 



області для  забезпечення 
Мукачівського відділу поліції 

7. Термін реалізації Програми 2019 рік 
7.1. Етапи виконання Програми І етап – 2019 р. 

 
8. Перелік бюджетів, які 

беруться участь у виконанні 
програми (для комплексних 
 програм) 

Місцевий бюджет міста Мукачева  

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, усього, 
у тому числі: 

300000 грн. 

9.1. коштів міського бюджету 300000 грн. 
9.2. Коштів державного бюджету - 

 
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

  Відповідно до Закону України “Про національну поліцію” одним із 
важливих завдань органів Національної поліції є забезпечення безпеки 
громадян та належного правопорядку на вулицях та інших громадських 
місцях. 

  Мукачівським відділом поліції вживаються організаційні та практичні 
заходи щодо стабілізації криміногенної обстановки та забезпечення публічної 
безпеки.  

  Велика територія міста та значна протяжність вулиць значною мірою 
впливає на оперативність реагування на злочини та пригоди, і зменшує 
ймовірність розкриття злочинів по гарячим слідам, затримання злочинців на 
місці скоєння злочину. 

  Правоохоронні органи є бюджетними організаціями і кошти, які їм 
виділяються, спрямовані в основному тільки на фонд оплати праці. Разом з 
цим існує низка важливих проблемних питань щодо забезпечення належної 
роботи правоохоронних органів на території міста – відсутність постійного 
зв’язку між черговою частиною та співробітниками, які несуть службу на 
вулицях, відсутність коштів на придбання  комп’ютерної техніки та на 
своєчасне обслуговування та поновлення існуючого обладнання.  
   У зв’язку із недостатнім фінансуванням для підтримання нормальної 
роботи Мукачівського відділу поліції,  необхідна фінансова допомога  для 
забезпечення матеріально-технічної бази відділу та утримання  в належному  
стані адміністративної будівлі. 

 Також, важливим стає вирішення питання впровадження технічних засобів 
контролю за ситуацією на вулицях та в місцях масового перебування 
громадян, а також їх обслуговування та ремонт.  
   Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у 
вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом 
відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики 



правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, 
що сприяють їх вчиненню.  

Реалізація поставлених перед правоохоронними органами завдань можлива 
лише за умови тісного, ділового, ефективного співробітництва з 
представниками влади, органами місцевого самоврядування міста, у тому 
числі з депутатським корпусом Мукачівської міської ради у питаннях 
забезпечення належної профілактики правопорушень, правового та 
соціального  захисту  громадян   України. Цьому може  посприяти  прийняття 
Комплексної програми профілактики злочинності, забезпечення 
правопорядку та безпеки громадян  у м. Мукачеві. 
 

ІІІ. Мета Програми 
   Метою цієї Програми є підвищення рівня довіри населення до роботи 

правоохоронних органів, об’єднання зусиль місцевих органів місцевого 
самоврядування, правоохоронних органів та громадськості для забезпечення 
належної охорони публічного порядку та профілактики злочинності в місті 
Мукачево.  

 
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів  реалізації  Програми. 

Основним шляхом та засобами  реалізації  Програми  в місті Мукачево є: 
- забезпечення   ефективного впровадження  державної  політики  у сфері   
профілактики  правопорушень  шляхом здійснення  комплексу заходів , 
спрямованих на усунення причин та умов учинення  протиправних  діянь, 
налагодження  дієвої  взаємодії органів  державної влади, органів місцевого 
самоврядування, правоохоронних органів та громадськості; 
- сприяння  підвищенню  ефективності діяльності правоохоронних органів 
щодо захисту прав і свобод людини; 
- створення системи  соціальної профілактики    правопорушень , атмосфери  
суспільної нетерпимості до скоєння злочинів; 
- проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями  з  метою  
недопущення  втягнення дітей у  протиправну діяльність; 
- підвищення рівня правопорядку , дорожньої дисципліни ,  гарантування 
безпеки  населення міста Мукачево,  оперативного реагування на вчинені   
правопорушення; 
- запобігання порушенням  громадського порядку та ослаблення дії  
криміногенних  факторів; 
- удосконалення форм і методів  профілактики  правопорушень у  місцях 
масового перебування громадян (автовокзали, парки, сквери тощо) на 
автошляхах та в місцях   концентрації  дорожньо-транспортних пригод; 
- забезпечення  необхідних умов  для  ефективного  виконання заходів  з 
профілактики  правопорушень  та  боротьби  зі злочинністю  на території 
міста Мукачево. 
- посилення взаємодії  підрозділів  поліції  міста,  органів місцевого 
самоврядування в питаннях створення  необхідних умов для  забезпечення  
громадського   порядку та  громадської безпеки  на території  міста Мукачева. 



     
V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 Завдання програми  визначають комплекс заходів, спрямованих   на  
вирішення  конкретних питань з профілактики  правопорушень, гарантування  
громадського порядку  та громадської безпеки  на території міста Мукачева.   
Основні завдання Програми є: 
  - організація  профілактики правопорушень громадського порядку й 
ослаблення дії  криміногенних  факторів; 
 -  застосування нових форм і методів   профілактики  правопорушень, у  тому 
числі  на автошляхах, підвищення рівня дорожньої дисципліни, ефективності 
оперативно – розшукових заходів у сфері   протидії  злочинності. 
Основними  заходами  програми є : 

- придбання комп’ютерного обладнання для формування електронних баз 
даних  та інформаційного забезпечення; 

-  обслуговування  та ремонт комп’ютерної  техніки  та відео спостереження; 
-   заміна звичайних вікон  на вакуумні  в адміністративній будівлі ; 
-   здійснення поточного ремонту адміністративної будівлі; 
-   придбання принтерів та  запасних частин до комп’ютерної техніки; 
-   придбання  багатофункціональних пристроїв; 
-   придбання  відеокамер  (згідно додатку  2). 
Результативними  показниками виконання Програми    будуть: 
- стабілізація    криміногенної ситуації в місті Мукачево шляхом  

створення атмосфери  суспільної  нетерпимості  до злочинності ; 
-  підвищення  оперативності реагування на вчинені  правопорушення  та 

їх  виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за 
ситуацією в громадських містах; 

- захист життя, здоров’я честі і гідності осіб, їх майна від  злочинних 
посягань; 

- мінімізує вплив злочинності на  неповнолітніх та молодіжне середовище; 
- зменшить поширення наркозлочинності та пияцтва  на території міста 

Мукачево; 
- покращить результати роботи з охорони публічного порядку, 

попередження  правопорушень, протидії рецидивній та побутовій 
злочинності; 

- буде  створено  належні  умови праці  особового складу  Мукачівського  
відділу поліції. 
 

VI. Напрями діяльності, обсяги та джерела фінансування. 
 

     Фінансування  Програми  проводиться  в межах  коштів, передбачених в 
міському бюджеті, у тому числі   за рахунок  субвенції  з міського бюджету  
державному бюджету, та інших джерел, не заборонених  чинним  
законодавством України. 
     Обсяг  субвенції  з міського бюджету  державному бюджету для  
виконання заходів Програми  на 2019 рік  визначається в сумі 300,0 тисяч 



гривень ( згідно додатку  1). 
     Виділення бюджетних коштів на виконання Програми  проводиться  в 
порядку,  визначеному  чинним законодавством України. 
       

 
VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 
   Виконавчий комітет Мукачівської міської ради здійснює координацію та 

контроль за виконанням заходів Програми. 
      Відповідальний виконавець Програми щоквартально готує та подає 
фінансовому управлінню та відділу економіки Мукачівської міської ради 
узагальнену інформацію про стан її виконання згідно додатку 3 до Програми. 
 
Секретар міської ради                                                             І. Маняк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Розрахунок  
 до Програми профілактики злочинності, 

забезпечення правопорядку та безпеки громадян 
у м. Мукачеві на 2019 рік 

№
п/п 

КЕК
В 

Назва товару та послуг Кількість Вартість  
за 
одиницю 
тис.грн. 

Сума 
тис.грн. 

1 2210 Зміна звичайних вікон на вакуумні на 
адміністративній будівлі ГУНП у 
Закарпатській області для  забезпечення 
Мукачівського відділу поліції 

 
 
28 шт. 

 
 
3,57 

 
 
100,00 
 

2 2240 Здійснення  поточного ремонту  в 
адміністративній будівлі ГУНП у 
Закарпатській області для  забезпечення 
Мукачівського відділу поліції 

 
 
2850м2 

 
 
- 

 
 
50,00 

  3 3110 Придбання  комп’ютерної техніки  
ГУНП у Закарпатській області для  
забезпечення Мукачівського відділу 
поліції 8шт. 

 
 
8 шт. 

 
 
10,00 

 
 
80,00 

4 2240 Обслуговування  та  ремонт 
комп’ютерної техніки  та відео 
спостереження ГУНП у Закарпатській 
області для забезпечення Мукачівського  
відділу поліції 

 
 
100 
заправок 

 
 
0,2 

 
 
20,00 

5  3110  

Придбання 
багатофункціонального пристрою  
( принтер) в кількості 3 
комплектів ГУНП у 
Закарпатській області для  
забезпечення Мукачівського 
відділу поліції  

3 шт.  

 
 
6,67  

 
 
20,00  

6  2210  

Придбання  принтерів в кількості 
8 комплектів ГУНП у 
Закарпатській області для  
забезпечення Мукачівського 
відділу поліції  

 
8шт.  

 
 
2,50  

 
 
20,00  

7  2210  

Придбання відеокамер  в 
кількості 3-ох комплектів ГУНП у 
Закарпатській області для  
забезпечення Мукачівського 
відділу поліції  

 
3шт.  

 
 
3,34  

 
 
10,00  

   Разом:   300,0 
 

 



                  Додаток 1  
                                                                                                                                                                        До Комплексної програми профілактики 

  злочинності, забезпечення правопорядку та  
безпеки громадян у м. Мукачеві на 2019рік 

                                                                                                                                                          
        

Ресурсне забезпечення  Комплексної програми 
 профілактики злочинності, забезпечення правопорядку та безпеки громадян  

у м. Мукачеві на 2019 рік 
 

 (назва програми) 
 

                                                                                                                                                                                                                              тис. грн. 
Обсяг коштів,  

які пропонується залучити на виконання 
програми 

Етапи виконання програми 
Усього витрат 

на виконання програми І 
2019 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 300,0 300,0 

міський бюджет 300,0 300,0 

місцевий бюджет 300,0 300,0 

районні, міські (міст обласного 
підпорядкування) бюджети 

300,0 300,0 

кошти не бюджетних джерел --- --- 
інші --- --- 
  
 Секретар міської ради                                                                                                                                                 І. Маняк 
 
 
 



                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                      Додаток 2 
 
                 До Комплексної програми профілактики 

  злочинності, забезпечення правопорядку та  
безпеки громадян у м. Мукачеві на 2019 рік 

                                                                                                                                      
Перелік заходів і завдань Комплексної програми 

 профілактики злочинності, забезпечення правопорядку та безпеки громадян  
у м. Мукачеві на 2019 рік   

 (назва програми) 
№ 
з/п 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість),  
тис. грн. 

Очікуваний результат 

 на 2019 р. 
1 Забезпечення профілактики 

правопорушень, громадського 
порядку та профілактики 
злочинності в місті Мукачево 

Придбання 
комп’ютерного 
обладнання для 
формування 
електронних баз даних 
та інформаційного 
забезпечення в кількості  
8 комплектів  ГУНП в 
Закарпатській області 
для забезпечення  
Мукачівського відділу 
поліції 

2019 рік Виконавчий 
комітет 
Мукачівської 
міської ради 
 
Мукачівський  
відділ поліції 

Міський бюджет 80,0 
 
 
 
 
 
 

 

Покращення 
матеріально-технічної 
бази та результативної 
роботи Мукачівського 
відділу поліції надасть  
можливість  для 
максимально високого 
рівня обслуговування  
громадян та 
профілактики 
злочинності а також 
підтримка  
громадського порядку 
на території 
м.Мукачева 



2 Забезпечення профілактики 
правопорушень, громадського 
порядку та профілактики 
злочинності в місті Мукачево 

Заміна звичайних вікон 
на вакуумні на 
адміністративній будівлі 
, яка є історичною 
пам’яткою ГУНП в 
Закарпатській області 
для забезпечення  
Мукачівського відділу 
поліції 

2019 рік Виконавчий 
комітет 
Мукачівської 
міської ради 
 
Мукачівський  
відділ поліції 

Міський бюджет 100,0 Покращення 
матеріально-технічної 
бази Мукачівського 
відділу поліції для  
ефективної роботи  
працівників   та 
надання  якісних  
послуг  населенню  
м.Мукачева 

3 Забезпечення профілактики 
правопорушень, громадського 
порядку та профілактики 
злочинності в місті Мукачево 

Здійснення поточного 
ремонту  
адміністративній будівлі 
ГУНП в Закарпатській 
області для 
забезпечення  
Мукачівського відділу 
поліції 

2019рік Виконавчий 
комітет 
Мукачівської 
міської ради 
 
Мукачівський  
відділ поліції 

Міський бюджет 50,0 Покращення 
матеріально-технічної 
бази Мукачівського 
відділу поліції, яке 
сприяє   поліпшенню 
умов праці  для 
високого рівня 
обслуговування 
громадян.  
  

4 Забезпечення профілактики 
правопорушень, громадського 
порядку та профілактики 
злочинності в місті Мукачево 

Обслуговування  та  
ремонт комп’ютерної 
техніки та відео 
спостереження  ГУНП в 
Закарпатській області 
для забезпечення  
Мукачівського відділу 
поліції 

2019рік Виконавчий 
комітет 
Мукачівської 
міської ради 
 
Мукачівський  
відділ поліції 

Міський бюджет 20,0 Підвищення 
результативності 
роботи з профілактики 
правопорушень 
підтримки   
правопорядку в  
м. Мукачеві 

 



5 Забезпечення профілактики 
правопорушень, громадського 
порядку та профілактики 
злочинності в місті Мукачево 

Придбання принтерів та 
запасних частин до 
комп’ютерної техніки в 
кількості 5 комплектів 
ГУНП в Закарпатській 
області для 
забезпечення  
Мукачівського відділу 
поліції 

2019рік Виконавчий 
комітет 
Мукачівської 
міської ради 
 
Мукачівський  
відділ поліції 

Міський бюджет 20,0 Покращення 
матеріально-технічної 
бази Мукачівського 
відділу поліції надасть 
можливість високого 
рівня  інформування  
громадян  та  
забезпечить 
профілактику 
правопорушень  яка  
приведе до зменшення  
злочинності   на 
території м.Мукачева 

6 Забезпечення профілактики 
правопорушень, громадського 
порядку та профілактики 
злочинності в місті Мукачево 

Придбання  
багатофункціональних 
пристроїв ( принтерів) в 
кількості 3-ох 
комплектів  ГУНП в 
Закарпатській області 
для забезпечення  
Мукачівського відділу 
поліції 

2019рік Виконавчий 
комітет 
Мукачівської 
міської ради 
 
Мукачівський  
відділ поліції 

Міський бюджет 20,0 Покращення 
матеріально-технічної 
бази Мукачівського 
відділу поліції надасть 
можливість  
підтримання 
максимально високого 
рівня  інформування  
громадян та 
забезпечить  
профілактику 
злочинності. 



7 Забезпечення профілактики 
правопорушень, громадського 
порядку та профілактики 
злочинності в місті Мукачево 

Придбання  відеокамер 
в кількості 3-ох  
комплектів   ГУНП в 
Закарпатській області 
для забезпечення  
Мукачівського відділу 
поліції 

2019рік Виконавчий 
комітет 
Мукачівської 
міської ради 
 
 
Мукачівський  
відділ поліції 

Міський бюджет 10,0 Покращення 
матеріально-технічної 
бази Мукачівського 
відділу поліції надасть 
можливість  
підтримання 
максимально високого 
рівня  інформування  
громадян та 
забезпечить  
профілактику 
злочинності. 

 Всього:     300,0  
 
 

Секретар міської ради                                                                                                                                                       І.Маняк 
 
 
 

 
     
 
 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    Додаток 3 
                 До Комплексної програми профілактики 

злочинності, забезпечення правопорядку та  
безпеки громадян у м. Мукачеві на 2019 рік 

Інформація про виконання програми за   2019  рік  
 

 1.____________   
                  КЕКВ    найменування головного розпорядника бюджетних коштів 
 
 2.______         ___________________________________________________________________________________________ 
                   КЕКВ    найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

 
3 .__КЕКВ_      
               

            4.    КФКВ                                                                найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження                                
                                                                                                                                                  

 
 

№ 
п/п 

Захід Головний  
виконавець 

 та строк 
 виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн.  Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.  
Стан виконання 
заходів 
(результативні 
показники 
виконання 
програми) 

 
 

Всього 
У тому числі:  

Всього 
У тому числі: 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районн
ий, 
міський 
(міст 
обласно
го 
підпоря
дкуванн
я) 
бюдже
ти 

Кошти 
небюдж
детних 
джерел 

Міський 
бюджет 

Місце
вий 
бюд
жет 

Районн
ий, 
міськи
й 
(міст 
обласн
ого 
підпор
ядкува
ння) 
бюдже
ти 

Кошти 
небюдж
детних 
джерел 

             
 

  



 
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. гривень 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд Спеціальний 
фонд усього Загальний фонд Спеціальний 

фонд усього Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

         
 
 
 
 
Секретар міської ради                                 І.Маняк 
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