
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 57 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.05.2019               Мукачево    №1403 
 

 
Про затвердження Програми забезпечення державної безпеки, протидії 

тероризму, контрабанді,  корупції та організованій злочинності на 2019 рік 
 

Розглянувши звернення начальника УСБУ в Закарпатській області від 
07.05.2019 №58/818-М, з метою створення дієвої системи протидії можливим 
терористичним проявам, концентрації зусиль правоохоронних органів на 
протидії організованій злочинності, корупції, стабілізації криміногенної 
ситуації, уповільнення темпів зростання злочинності, покращення координації 
роботи органів влади, правоохоронних і контролюючих структур, розробки і 
втілення нової стратегії правозастосовної діяльності, методів і засобів 
попередження злочинів, на підставі п.22 ч.1 ст.26 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 Програму забезпечення державної безпеки, протидії 
тероризму, контрабанді,  корупції та організованій злочинності на 2019 рік 
(додається). 

2.  Фінансовому управлінню виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради   проводити фінансування в межах затверджених асигнувань в бюджеті на 
2019 рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови  Р.Федіва  та постійну депутатську комісію з питань 
законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних 
ситуацій. 

 
 
 

Міський голова                                          А. Балога 
   
 
 
 
 
 



 
 
Додаток   
до рішення 57 сесії 7-го скликання 
Мукачівської міської ради 
23.05.2019 р. №1403 

 
Програма  забезпечення державної безпеки, протидії тероризму, 
контрабанді,  корупції та організованій злочинності на 2019 рік  

 

1.Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення 
програми: 

Управління СБ України в Закарпатській 
області 

2. Підстава для розроблення: Лист начальника Управління СБ в 
Закарпатській області від 07.05.2019 
року №58/818-М, Закон України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, 
Бюджетний кодекс України 
Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,                 
«Про Службу безпеки України»,       
«Про боротьбу з тероризмом»,         
«Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю» 

3. Розробник програми Управління СБ України в Закарпатській 
області 

4. Співрозробник програми Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради 

5. Головний розпорядник 
коштів 

Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради 

5.1. Відповідальний виконавець 
програми 

Управління СБ України в Закарпатській 
області 
Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради 

6. Учасники програми Мукачівський РВ УСБУ України в 
Закарпатській області  
Виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради 

7. Термін реалізації програми впродовж  2019 року 

7.1 Етапи виконання програми 1 етап – 2019 рік 

8. Перелік  бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми  

місцевий бюджет м. Мукачева  

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів необхідних для 
реалізації програми, всього, 
у тому числі: 
 
 

300,0 тис. грн. 



 
 

9.1 коштів місцевого бюджету 300,0 тис.грн 

9.2 коштів державного бюджету  - 
 
 

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

Програма розроблена на підставі Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про Службу безпеки України», «Про боротьбу з 
тероризмом», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю» для створення дієвої системи протидії можливим терористичним 
проявам, концентрації зусиль правоохоронних органів на протидії 
організованій злочинності та корупції, стабілізації криміногенної ситуації, 
уповільнення темпів зростання злочинності, покращення координації роботи 
органів влади, правоохоронних і контролюючих структур, розробки і втілення 
нової стратегії правозастосовної діяльності, методів і засобів попередження 
злочинів». 

Відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України» на СБ 
України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист 
державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, 
економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних 
інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності 
іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та 
осіб. До завдань СБ України також входить попередження, виявлення, 
припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, 
корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки 
та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво 
важливим інтересам України.  

Місто Мукачево є містом обласного підпорядкування та другим містом в 
Закарпатській області по кількості населення і індустріального розвитку, центр 
головних вузлових шляхів Закарпаття, зв’язане залізничним сполученням зі 
столицею держави (м.Київ), обласним центром (м.Ужгород) та прикордонною 
станцією (м.Чоп). Загальна площа міста становить 4072 га. В м.Мукачеві 
дислокується 8 військових частин, штаби бригади та прикордонного загону. в 
м.Мукачеві проживає полі етнічний склад населення, що сприяє збереженню 
інтересу іноземних структур до регіону, діяльність яких у деяких випадках 
може бути спрямована на шкоду державній безпеці України.  

Для планування антитерористичних, антидиверсійних заходів  слід 
врахувати факт, що в місті є значна кількість закладів масового скупчення 
людей, більше 1300 комерційних об’єктів господарювання, близько 20 
представництв банків, ощадних кас, телеграф, вузол зв’язку. В місті діє 25 
загальноосвітніх закладів, з них: шкіл – 15, ліцеїв, 5, училищ – 1, технікумів - 2, 
гімназій – 2. Також в місті розташований Мукачівський державний університет, 
в навчальних закладах навчається біля 14 тис. учнів і студентів.  

З точки зору сфери захисту національної державності, конституційного 
ладу і територіальної цілісності держави треба мати на увазі, що в Мукачеві 
представлені активні політичні осередки партій, рухів, ряд громадських  



 
 
об’єднань, створених за національним принципом та багато релігійних 

громад. Щорічно на території м.Мукачева проводиться близько 100 державних 
та недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, 
культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, 
що потенційно є чинниками посилення іноземної присутності, а також є 
потенційно небезпечними у плані імовірних терористичних проявів, 
забезпечення охоронних заходів під час візитів осіб, що охороняються та 
можливих посягань на життя представників іноземних держав. Відповідна 
робота в межах передбаченої законодавством компетенції під час проведення 
таких заходів  постійно забезпечується працівниками підрозділу.  

Мукачівським РВ УСБУ в Закарпатській області вживаються 
організаційні і практичні заходи щодо усунення негативних чинників 
обстановки в сфері забезпечення державної безпеки.  Програмою передбачено 
забезпечення можливості повноцінного виконання працівниками органів 
державної безпеки службового обов’язку щодо захисту інтересів держави.  

 
3. Мета Програми 

 

Метою програми є покращення матеріально-технічного забезпечення 
підрозділу з метою посилення антитерористичного і антидиверсійного захисту, 
збільшення ефективності роботи у реагуванні і попередженні злочинів у сфері 
державної безпеки, інших правопорушень. 

 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання 

проблеми, обсягів та джерел фінансування 
  

Основними  шляхами  та  засобами  для реалізації мети  Програми  є: 
- проведення роботи, спрямованої на виявлення і припинення 

корупційних діянь, одержання неправомірної вигоди та інших 
зловживань;  

- проведення заходів, спрямованих на недопущення дестабілізації 
суспільно-політичної ситуації в державі, сприяння органам місцевого 
самоврядування у підтримці загальнодержавної злагоди та 
громадського миру, консолідації суспільства та формування структур 
демократичних інститутів в державі і органах влади на місцях; 

- проведення заходів, спрямованих на організацію та забезпечення 
ефективної протидії можливим терористичним загрозам у місцях 
масового перебування людей, вразливих промислових об’єктів, 
підприємств життєзабезпечення, транспортної інфраструктури тощо. 

          Для реалізації мети програми необхідно: 
          надання  субвенції з місцевого бюджету державному бюджету для 
забезпечення діяльності Мукачівського РВ УСБУ для ефективного виконання 
функцій зі створення дієвої системи протидії можливим терористичним і 
диверсійним проявам, а також концентрації зусиль на протидії організованій 
злочинності і корупції, стабілізації криміногенної ситуації; 
         покращити матеріально-технічну базу Мукачівського районного відділу 
Управління СБ України в Закарпатській області. 



 
 
 Фінансування програми проводиться за рахунок коштів місцевого 
бюджету  в  сумі 300 000 грн та інших джерел, не заборонених законодавством 
(додаток 1). 
 Термін реалізації заходів  - протягом 2019 року. 
   

5. Перелік завдань програми та результативні показники 
  Основними завданнями Програми є: 
           забезпечення запобіганню та припиненню можливих терористичних 
проявів на території міста, вжиття превентивних заходів, спрямованих на 
посилення захисту життя і здоров'я людей, громадської безпеки, охорони 
особливо важливих об'єктів та недопущення проявів тероризму у регіоні; 
           Забезпечення належних умов ефективного виконання функціональних 
обов’язків співробітниками Мукачівського РВ УСБУ в Закарпатській області у 
межах міста 

Придбання матеріально-технічних засобів для належного виконання 
функцій з протидії можливим терористичним проявам та організованій 
злочинності.  

Реалізація програми дасть можливість: 
-  знизити загальний рівень загроз інтересам держави, зменшити вплив її 

організованих форм на економіку за рахунок створення належних умов для 
ефективного виконання службових обов’язків працівниками відділу; 

-  зменшити рівень протиправних проявів на території міста за рахунок 
покращення мобільності працівників відділу; 

- запобігти виникненню умов, що сприяють вчиненню злочинів, 
удосконалити методи боротьби з тероризмом, контрабандою, організованою 
злочинною діяльністю та корупцією, забезпечити захист конституційних прав 
та свобод людини. 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 
 Головним напрямом діяльності Мукачівського РВ УСБУ в Закарпатській 

області  є реалізація державної політики по усуненню причин та умов 
виникнення загроз національній безпеці, злочинності та тероризму на території 
міста. 

Пріоритетними завданнями Програми є надання фінансової підтримки 
Мукачівського РВ УСБУ в Закарпатській області для належного виконання 
функцій з протидії можливим терористичним проявам, концентрації зусиль 
правоохоронних органів на протидії терористичним і диверсійним проявам, 
організованій злочинності і корупції, стабілізації криміногенної ситуації, 
уповільнення темпів зростання злочинності, покращення координації роботи 
органів влади, правоохоронних і контролюючих структур, розробки і втілення 
нової стратегії правозастосовної діяльності.   

 

7. 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 
управлінню економіки  та фінансовому управлінню виконавчого комітету  



 
 
Мукачівської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання 

згідно додатку 3 до Програми. 
 

Секретар міської ради                      І.Маняк 
 
 
 
 
 



 

Додаток 1 
До Програми забезпечення державної безпеки, 

протидії тероризму, контрабанді, корупції 
та організованій злочинності на 2019 рік 

 
Ресурсне забезпечення «Програми забезпечення державної безпеки, протидії тероризму,  

контрабанді,  корупції та організованій злочинності на 2019 рік»  
(назва програми) 

тис.грн. 
Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 
Етапи виконання програми Усього витрат на виконання 

програми 

 2019 рік 2019 рік 
Обсяг ресурсів -  усього, 
 у тому числі: 

300,0 300,0 

місцевий бюджет 300,0 300,0 

інші джерела незаборонені 
законодавством 

- - 

 
 

Секретар міської ради           І.Маняк 



 

Додаток 2 
До Програми забезпечення державної безпеки, 

протидії тероризму, контрабанді, корупції 
та організованій злочинності на 2019 рік 

 
Перелік заходів і завдань Програми забезпечення державної безпеки, протидії тероризму, 

контрабанді,  корупції та організованій злочинності на 2019  рік 
                                                                                                                                                                                   тис. грн. 

№ 
з/
п 

Назва напряму 
діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 
виконання 

заходу 

Відповідальні 
за виконання 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван
ня   

 

Очікуваний 
результат 

1. Реалізація державної 
політики по усуненню 

причин та умов 
виникнення загроз 

національній безпеці, 
злочинності та 

тероризму  на території 
міста Мукачева шляхом 

надання субвенції з 
місцевого бюджету 

державному бюджету 
для забезпечення 

діяльності 
Мукачівського 

районного відділу 
Управління СБ України 
в Закарпатській області 

 
Придбання: паливно-

мастильних матеріалів, 
запчастин до службових 
автомобілів, витратних 

матеріалів до оргтехніки 
 

Обслуговування та  
ремонт системи 

відеоспостереження, 
охоронної та пожежної 

сигналізації та оргтехніки 
 

Поточний ремонт 
адміністративної будівлі 

 
 
 
 
 
 
 
 
2019 рік 

 
 

Управління 
СБ України в 
Закарпатській 

області 
 

Виконавчий 
комітет 

Мукачівської 
міської ради 

 

 
 
 
 
 
 
Місцевий 
бюджет 

 
   
 
   70,0 
 
 
 
 
    30,0 
 
 
 
 
 
    200,0 
 

Забезпечення та 
посилення заходів 

безпеки на території 
міста Мукачева; 

посилення заходів, 
спрямованих на 

посилення захисту 
життя і здоров'я 
мешканців міста, 

громадської безпеки, 
охорони особливо  
важливих об'єктів 

2. Всього 
 

    300,00  

 
 

Секретар міської ради           І.Маняк                                                 



 

                                                                                                                        Додаток 3 
До Програми забезпечення державної безпеки, 

протидії тероризму, контрабанді, корупції 
та організованій злочинності на 2019 рік 

 
                                         Інформація про виконання програми за ____________  20___  року  

 
 1.____________  ____________________________________________________________________________________________ 
                  КВКВ    найменування головного розпорядника бюджетних коштів 
 
 2.____________        ___________________________________________________________________________________________ 
                   КВКВ    найменування відповідального виконавця програми 

 
3 .______________         _________________________________________________________________________________________  
        КФКВ                                                       найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

            4. Напрями діяльності та заходи програми _______________________________________________________________________                                                                                                                                              

  
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 

№ 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 

Районний, 
міський 
(міст 

обласного 
підпорядкув

ання) 
бюджети 

Кошти 
небюд
ждетн

их 
джерел 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський 
(міст 

обласного 
підпорядку

вання) 
бюджети 

Кошти 
небюд

ждетн
их 

джерел 

               
  


	Додаток 3
	загальний фонд

