
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
сесія  8-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________    Мукачево     №_____ 
 

Про затвердження  Програми сприяння діяльності Управління 
патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції 
на 2021-2025 роки 
 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради   
від ________ № ___  «Про схвалення проекту Програми сприяння діяльності 
Управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної 
поліції на 2021-2025 роки», з метою покращення матеріально-технічного 
забезпечення управління патрульної поліції в Закарпатській області 
Департаменту патрульної поліції, підвищення ефективності їх роботи та 
мобільності у реагуванні, забезпечення безпеки громадян та дорожнього руху, 
зниження рівня злочинності, кількості дорожньо-транспортних пригод та інших 
правопорушень, відповідно до закону України «Про Національну поліцію», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту 
(протокол №_____від _________), керуючись п. 22 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада 
вирішила: 
 
 1. Затвердити Програму сприяння діяльності Управління патрульної поліції 
в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2021-2025 роки 
згідно додатку до цього рішення. 
 2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 
проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті на 2021-2025 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Р. Федіва та постійну комісію з питань бюджету та 
регламенту. 
 
 
Міський голова             А. БАЛОГА 



     Додаток 
     до рішення ____ сесії 
     8-го скликання 
     Мукачівської міської ради 
     _____________ №________ 

Програма сприяння діяльності  
Управління патрульної поліції в Закарпатській області 

Департаменту патрульної поліції на 2021-2025 роки 
 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
(загальна характеристика програми) 

1. 
Ініціатор розроблення 
програми 
 

Виконавчий комітет Мукачівської міської 
ради, Управління патрульної поліції в 
Закарпатській області Департаменту 
патрульної поліції  

2. 
Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про 
погодження програми 

 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради  

4. Співрозробники Програми 
Управління патрульної поліції в 
Закарпатській області Департаменту 
патрульної поліції 

5. Головний розпорядник бюджетних 
коштів 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради 

5.1. Відповідальний виконавець Програми 

Виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради, Управління 
патрульної поліції в Закарпатській області 
Департаменту патрульної поліції 

6. Учасники програми 

Виконавчі органи Мукачівської міської 
ради, Управління патрульної поліції в 
Закарпатській області Департаменту 
патрульної поліції  

7. Термін реалізації Програми 2021-2025 р.р. 

7.1. Етапи виконання Програми 

І етап – 2021 рік 
ІІ етап – 2022 рік 
ІІІ етап – 2023 рік 
ІV етап – 2024 рік 
V етап – 2025 рік 

8. 
Перелік бюджетів, які беруть участь у 
виконанні програми (для комплексних 
програм) 

Місцевий бюджет 

9. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
усього, 
у тому числі (тис.грн.): 

4 000,00 грн. 

9.1. коштів місцевого бюджету (тис.грн.) 

2021 рік – 600,0 
2022 рік – 700,0  
2023 рік – 800,0 
2024 рік – 900,0 
2025 рік – 1000,0 

9.2. коштів інших джерел       --- 
 

ІІ. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована програма 



 
З метою ефективної організації та вжиття практичних заходів щодо 

стабілізації криміногенної обстановки, забезпечення громадської безпеки 
виникла потреба у наданні матеріально-технічної допомоги управлінню 
патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції. 

Програма розроблена у відповідності до Конституції України, Закону 
України «Про Національну поліцію», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бюджетний кодекс України та інших законів України та підзаконних актів для 
вирішення питань із впровадження реформ, боротьби зі злочинністю, 
оздоровлення криміногенної ситуації, безпеки дорожнього руху. 

 
ІІІ. Мета Програми 

 
Основною метою Програми є покращення матеріально-технічної бази  

управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної 
поліції,  забезпечення  публічної безпеки і порядку, здійснення заходів із 
профілактики дорожньо-транспортного травматизму, зниження рівня 
аварійності, покращення умов праці, що сприятиме формуванню позитивного 
іміджу патрульної поліції.  

 
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,   

обсягів та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми 
 
Реалізація заходів Програми дозволить здійснити управлінням патрульної 

поліції та органами місцевого самоврядування комплекс узгоджених дій щодо 
профілактики дорожньо-транспортного травматизму, забезпечення публічної 
безпеки і порядку на території Мукачівської міської територіальної громади та 
створити сприятливі умови для діяльності працівників управління патрульної 
поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції і підвищити 
авторитет серед населення. 

Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв 
оцінки роботи поліцейських – з кількісних на якісні, враховує необхідність 
вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, 
охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії 
злочинності та спрямована на досягнення якісного правоохоронного сервісу, 
відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази цієї 
роботи. 

Джерелами фінансування Програми є кошти місцевого бюджету за рахунок 
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів в обсягах –  4000,00 тис. грн.  
Виконання Програми передбачається в 5 етапів,  протягом 2021-2025 років  згідно 
додатку 1. 
 Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься 
відповідно до законодавства за рахунок коштів бюджету Мукачівської міської 



територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 
 

V. Перелік завдань програми та результативні показники 
 

В рамках виконання Програми передбачається вирішити завдання, які 
спрямовані на: 

5.1 запобігання вчиненню правопорушень шляхом взаємодії у здійсненні 
превентивної та профілактичної діяльності; 

5.2 виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та 
адміністративних правопорушень, та їх узгоджене усунення; 
  5.3 своєчасне припинення кримінальних та адміністративних 
правопорушень; 

5.4 усунення загроз життю та здоров`ю фізичних осіб і публічній безпеці, 
що виникли внаслідок вчинення кримінального, адміністративного 
правопорушення; 

5.5 своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про 
кримінальні, адміністративні правопорушення або події; 

5.6 забезпечення публічної безпеки і порядку на території обслуговування; 
5.7 надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної допомоги особам, 

які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, 
нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для 
їхнього життя чи здоров`я. 

5.8 забезпечення належних умов праці та поліпшення надання 
поліцейських послуг під час особистого прийому громадян. 

Програмою передбачається отримати наступні результати: 
5.9    зростання довіри населення до поліції; 
5.10 підвищення рівня наданих поліцейських послуг у сфері забезпечення 

публічної безпеки і порядку та протидії злочинності; 
5.11 підвищення рівня наданих поліцейських послуг у сфері 

забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності; 
5.12 поліпшення своєчасного реагування поліції на заяви та повідомлення  

про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; 
5.13 зниження аварійності на території обслуговування; 
5.14 формування позитивного іміджу патрульної поліції. 
  

 
VI. Напрями діяльності програми 

 
Пріоритетними напрямками Програми є підвищення рівня інформованості 

населення про роботу поліції, удосконалення діяльності у сфері забезпечення 
публічної безпеки управління патрульної поліції в Закарпатській області 
Департаменту патрульної поліції з метою належного виконання функцій з 
охорони громадського порядку та профілактики злочинності на території 
Мукачівської міської територіальної громади згідно Додатку 2 до Програми.  
 



 VII. Координація та контроль за ходом виконання програми 
 

Відповідальні виконавці програми – виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради, відділ контролю та організаційного забезпечення діяльності 
виконавчого комітету та міської ради та юридичний відділ Мукачівської міської 
ради.  

7.1. Головний розпорядник коштів/відповідальний виконавець програми 
щоквартально, до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, та щороку до 
10 лютого готує та подає фінансовому управлінню Мукачівської міської ради та 
відділу економіки Мукачівської міської ради інформацію про стан виконання  
Програми згідно додатку 3.  

7.2. Виконавчий комітет Мукачівської міської ради за підсумками року 
подає на розгляд сесії Мукачівської міської ради звіт про стан виконання 
програми до 01 березня року наступного за звітним періодом. 

 
 

Секретар міської ради       Я.ЧУБІРКО 



Додаток 1 
до Програми  сприяння діяльності 
Управління патрульної поліції в 
Закарпатській області Департаменту 
патрульної поліції на 2021-2025 роки 

 
Ресурсне забезпечення  Програми сприяння діяльності 

 Управління патрульної поліції   в  Закарпатській області  
Департаменту патрульної поліції на 2021-2025 роки 

(назва програми) 
 

тис. грн. 

Обсяг коштів,  
які пропонується залучити на виконання 

програми 

Етапи 
виконання 
програми 

Етапи 
виконання 
програми 

Етапи 
виконання 
програми 

Етапи 
виконання 
програми 

Етапи 
виконання 
програми 

Усього витрат 
на виконання 

програми І ІІ ІІІ IV V 
2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0 4000,0 
державний бюджет --- --- --- --- --- --- 
обласний бюджет --- --- --- --- --- --- 
місцевий бюджет 600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0 4000,0 
кошти не бюджетних  джерел --- --- --- --- --- --- 
інші --- --- --- --- --- --- 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                             Я.ЧУБИРКО 
 

 Додаток 2 



до Програми  сприяння діяльності 
Управління патрульної поліції в 
Закарпатській області Департаменту 
патрульної поліції на 2021-2025 роки 

 
 

Перелік заходів і завдань Програми сприяння діяльності Управління патрульної поліції в Закарпатській області 
Департаменту патрульної поліції на 2021-2025 роки 

(назва програми) 
 

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів програми Строк 
вико-
нання 
заходу 

Відповідальні 
виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість),  
тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

 
2021р. 2022р. 2023р. 2024р. 2025р. 

1. 

Забезпечення 
комп’ютерною та 
оргтехнікою для 

підвищення рівня 
захисту мобільності, 

результативності 
роботи патрульної 
поліції у протидії 

злочинності 
 

Придбання офісної та 
комп’ютерної техніки, 
устаткування та приладдя, крім 
меблів та програмного 
забезпечення; Радіо-,телевізійної, 
комунікаційної, 
телекомунікаційної та супутньої 
апаратури й обладнання; 
Електротехнічного устаткування, 
апаратури, обладнання та 
матеріали; освітлювальне 
устаткування; конструкції та 
конструкційні матеріали; 
допоміжна будівельна продукція 
(крім електроапаратури); послуги 
зі встановлення (крім програмного 
забезпечення); послуги з ремонту і 
технічного обслуговування; 
промислова техніка. 

 

2021-
2025 
рік 

 
 

Виконавчий 
комітет, 

Управління 
патрульної 

поліції в 
Закарпатські

й області 
Департамент
у патрульної 

поліції 
 

Місцевий 
бюджет 

 
150,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Забезпечення 
рівня 

задоволеності  
фізичних осіб 

роботою поліції 
під час виклику і 

первинного 
контакту на 
місці події. 



2. 
 

Забезпечення 
цілодобовим 

чергуванням на всій 
території 

обслуговування 
міста, мобільним 

реагуванням в режимі 
24/7 технічно-

справними 
автомобільними 

екіпажами поліції. 

Придбання послуг з ремонту 
мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання;  
Знаряддя. Ручні інструменти 
пневматичні чи моторизовані; 

Електричні обладнання та 
апаратура; Шкіряні та текстильні, 
пластмасові та гумові матеріали; 

Транспортне обладнання та 
допоміжне приладдя до нього. 

2021-
2025 
роки 

 

Виконавчий 
комітет, 

Управління 
патрульної 

поліції в 
Закарпатські

й області 
Департамент
у патрульної 

поліції 

Місцевий 
бюджет 250,0 250,0 450,0 500,0 600,0 

Безперебійне 
функціонування 

службового 
транспорту для 

ефективного 
виконання 

завдань поліції 

3 

Забезпечення 
належних умов праці 

та належного  
прийому громадян 

шляхом проведення 
ремонтних робіт, 

покращення 
матеріально-технічне 

забезпечення 

Придбання меблів; будівельних 
матеріалів; побутової техніки; 

пристроїв охоронної та пожежної 
сигналізації; електричних 

інструментів; знаряддя; драбини; 
пиляльного обладнання; 

обладнання для вуличного 
освітлення; регулювальне, 

запобіжне, сигнальне та 
освітлювальне обладнання 

2021-
2025 
роки 

Виконавчий 
комітет, 

Управління 
патрульної 

поліції в 
Закарпатські

й області 
Департамент
у патрульної 

поліції 

Місцевий 
бюджет 150,0 230,0 50,0 140,0 107,0 

Покращення 
надання 

поліцейських 
послуг при 
особистому 

прийому 
громадян, 

формування 
позитивного 

іміджу патрульної 
поліції. 

4 

Забезпечення 
працівників поліції 

спортивними 
товарами та 

інвентарю для 
вдосконалення 

навичок 

Придбання спортивних товарів 
та інвентарю 

2021- 
2025 
роки 

Виконавчий 
комітет, 

Управління 
патрульної 

поліції в 
Закарпатські

й області 
Департамент
у патрульної 

поліції 

Місцевий 
бюджет 50,0 - - 40,0 - 

Створення 
безпечних 

сучасних умов 
тренування та 

навчання 
особового складу 

працівників 
управління 



5 

Забезпечення 
відділу зав’язків з 

громадськістю 
матеріально-

технічним 
устаткуванням для 
проведення заходів, 

та тісною співпрацею 
з громадянами 

Придбання друкованої продукції, 
подарунків та нагород, футболок 

та сорочок, гумових виробів 

2021-
2025 
роки 

Виконавчий 
комітет, 

Управління 
патрульної 

поліції в 
Закарпатські

й області 
Департамент
у патрульної 

поліції 

Місцевий 
бюджет - 20,0 50,0 20,0 30,0 

Покращення 
співпраці з 

громадянами 
«Police 

community», 
збільшення 

довіри 
населення до 

правоохоронних 
органів, 

формування 
позитивного 

іміджу 
патрульної 

поліції. 
6 Забезпечення 

патрульних  
Мукачівської міської 

територіальної 
громади, 

регулювальними 
засобами, для 
покращення 

виконання своїх 
повноважень 

Придбання дорожнього 
обладнання 

2021- 
2025 
роки 

Виконавчий 
комітет, 

Управління 
патрульної 

поліції в 
Закарпатські

й області 
Департамент
у патрульної 

поліції 

Місцевий 
бюджет - - 50,0 - 63,0 

Покращення 
якості роботи 
поліцейських 

завдяки надання 
спеціальних 
засобів для 

регулювання 

 Всього:     600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0  
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                             Я.ЧУБИРКО 

                                                                                                                     
 
 
 

     Додаток 3  



                                                                                                                                              до Програми сприяння діяльності  
                                                                                                                                              управління  патрульної поліції в  
                                                                                                                                              Закарпатській області  Департаменту  
                                                                                                                                              патрульної поліції на 2021-2025 роки 

 
Інформація про виконання програми за 2021 рік 

 
1.    

 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 
2.    

 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 
3.   

 

 КФКВ  найменування програми 
     4. Напрями діяльності та заходи 
програми___________________________________________________________________ 
  

№ 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) 

В
сь

ог
о 

У тому числі: 

В
сь

ог
о 

У тому числі: 

М
іс

ьк
ий

 б
ю

дж
ет

 

М
іс

це
ви

й 
бю

дж
ет

 

Ра
йо

нн
ий

, м
іс

ьк
ий

 
(м

іс
т 

об
ла

сн
ог

о 
пі

дп
ор

яд
ку

ва
нн

я)
 

бю
дж

ет
и 

К
ош

ти
 н

еб
ю

дж
де

тн
их

 
дж

ер
ел

 

М
іс

ьк
ий

 б
ю

дж
ет

 

М
іс

це
ви

й 
бю

дж
ет

 

Ра
йо

нн
ий

, м
іс

ьк
ий

 
(м

іс
т 

об
ла

сн
ог

о 
пі

дп
ор

яд
ку

ва
нн

я)
 

бю
дж

ет
и 

К
ош

ти
 н

еб
ю

дж
де

тн
их

 
дж

ер
ел

 

              



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                Я.ЧУБИРКО 
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