
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 73 позачергова сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

07.02.2020р.           Мукачево    №1783 
 
 
Про звернення до Президента України щодо криміногенної ситуації в місті 
та діяльності правоохоронних органів по забезпеченню законності та 
правопорядку 
 
 Відповідно до ст.25, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 
 
1. Прийняти звернення депутатів Мукачівської міської ради до Президента 
України (додається). 
 
2. Скерувати звернення депутатів Мукачівської міської ради до Президента 
України.  
 
3. Дане звернення оприлюднити в місцевих засобах масової інформації. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського міського 
голову А.Балога. 
 
 

Міський голова                                                                               А. БАЛОГА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                             Президенту України 
                                                                                             ЗЕЛЕНСЬКОМУ В.О. 
 
 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

Шановний пане Президенте! 
 
   У світлі останніх подій, Мукачівська міська рада Закарпатської області 
змушена звернутися до Вас за особистим втручанням через вкрай загрозливу 
криміногенну ситуацію, яка склалася в нашому місті. Підтвердженням цього є 
черговий зухвалий інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, внаслідок чого 
шпиталізовано двох людей з вогнепальними пораненнями. Стрілянина в спальному 
районі створювала реальну загрозу мешканцям 86-тисячного міста, які вже не 
почуваються безпечно і рішуче вимагають надійного захисту від бандитів. 
 
 Наголошуємо: Мукачево жодним чином не можна вважати якимось 
особливим осередком злочинності. Проблеми з правопорушеннями, у тому числі 
кримінальними, у нашому місті загалом такі, як в інших містах країни.  
 
 Головною причиною того, що в місті регулярно стаються кримінальні 
«розбірки», вважаємо професійну слабкість і вкрай низьку активність міської поліції. 
Злочинні угруповання почуваються чимдалі вільніше, бо фактично не відчувають 
системної, рішучої та фахової протидії з боку правоохоронців. Кримінальний блок 
міського управління поліції явно слабкий, на вулицях міста критично мало патрулів та 
патрульних екіпажів, профілактична робота із запобігання правопорушенням звелася 
до паперових звітів. У місті за останні роки не проведено жодної загальноміської 
операції за такими гострими напрямками, як профілактика і боротьба з обігом 
наркотичних  засобів, грабежами та розбоями, крадіжками особистого майна,  
хуліганством.        
 
 Міська влада Мукачева категорично проти того, щоб наше місто було 
асоційоване з територією небезпеки. Це є абсолютно неприпустимим через те, що 
інфраструктура Мукачівської об’єднаної територіальної громади розвивається, як 
наслідок – значно зростає кількість туристів, у тому числі й іноземних, які відвідують 
наш мальовничий і гостинний край.  
 
  Оскільки наші попередні звернення до керівників правоохоронних органів не 
отримали належної реакції, звертаємося із закликом про надання Мукачеву 
невідкладної і дієвої правоохоронної допомоги, яка б передбачала: 
 
1. Проведення оперативного і профілактичного відпрацювання міста  спеціальними 
підрозділами Національної поліції та Національної гвардії, із залученням 
висококваліфікованих, досвідчених працівників з кримінального блоку. Термін такого 
відпрацювання, обсяги залучених сил і засобів мають бути достатніми, щоб різко 
зламати негативні криміногенні явища у Мукачеві, виявити і знешкодити їх джерела.  
 



2. Зміну керівництва міського управління поліції, посилення його особового складу 
фахівцями з інших регіонів країни.  
 
3. Покращення матеріально-технічного забезпечення поліції Мукачева,  забезпечення 
сучасними засобами, автотранспортом і екіпіруванням.  
 
 Сподіваємося на розуміння керівництвом держави всієї гостроти 
криміногенної ситуації в Мукачеві та підтримку міської влади в прагненні 
забезпечити спокій і безпеку містян.    

 
Звернення прийнято на 73 позачерговій сесії 

Мукачівської міської ради 7-го скликання 
 від 07 лютого 2020 року 

 
 

Міський голова        А.БАЛОГА 


