
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

 

Про Програму підтримки управління  

стратегічних розслідувань в Закарпатській  

області Департаменту стратегічних  

розслідувань НП України на 2020 рік 

 

Відповідно до статті 144 Конституції України, підпункту 1 пункту «а» 

частини 1 статті 27, пункту 1 частини 2 статті 52, статті 59 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про Національну 

поліцію", «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю», з метою підвищення ефективності боротьби з організованою 

злочинністю, злочинністю в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, протидії корупції, захисту прав і свобод людини і громадянина 

та об’єктів права власності від протиправних посягань на території 

обслуговування, беручи до уваги звернення управління стратегічних 

розслідувань в Закарпатській області ДСР НП України від 20 листопада 2019 

року № 45/55/106/01-2019 та порядок розроблення міських цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити Програму підтримки управління стратегічних розслідувань в 

Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України на 

2020 рік з подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова            Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 



 

ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконкому 

_________№____________  

 

 

Програма 

підтримки управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області 

Департаменту стратегічних розслідувань НП України на 2020 рік 

 

Паспорт Програми  

1 Ініціатор розроблення Програми Управління стратегічних 

розслідувань в Закарпатській області 

Департаменту стратегічних 

розслідувань НП України 

2 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

Програми  

 

Закон України від 02.07.2015 року № 

580-VIII «Про національну поліцію», 

Закон України від 30.06.1993 № 3341- 

XII «Про організаційно-правові 

основи боротьби з організованою 

злочинністю». 

3 Розробник Програми Управління стратегічних 

розслідувань в Закарпатській області 

Департаменту стратегічних 

розслідувань НП України 

4 Відповідальний виконавець 

Програми та розпорядник коштів 

Державна установа «Центр 

обслуговування підрозділів 

Національної поліції України» 

5 Головний розпорядник коштів 

Програми 

Виконавчий комітет Ужгородської 

міської ради 

6 Учасники Програми Виконавчий комітет Ужгородської 

міської ради,  Управління 

стратегічних розслідувань в 

Закарпатській області Департаменту 

стратегічних розслідувань НП 

України 

7 Термін реалізації Програми 2020 рік 

8 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет 

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

Згідно з додатком Програми 

 

Загальні положення 

 

З метою активізації діяльності у сфері охорони та захисту прав і свобод 



людини, боротьби з організованою злочинністю, злочинністю в органах 

державної влади та місцевого самоврядування, протидії корупції, захисту прав і 

свобод людини і громадянина та об’єктів права власності від протиправних 

посягань на території обслуговування, виникла потреба у покращенні 

матеріально-технічного забезпечення та створення належних умов для роботи 

управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту 

стратегічних розслідувань НП України. 

Програма розроблена у відповідності до Конституції України, законів 

України «Про Національну поліцію», «Про організаційно-правові основи 

боротьби з організованою злочинністю», інших законів України та підзаконних 

актів для вирішення питань із впровадження реформ, боротьби зі злочинністю, 

оздоровлення криміногенної ситуації. 

Мета Програми 

Основною метою Програми є покращення матеріально-технічної бази 

управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту 

стратегічних розслідувань НП України, забезпечення боротьби з організованою 

злочинністю, злочинністю в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, протидії корупції, захисту прав і свобод людини і громадянина 

та об’єктів права власності від протиправних посягань на території 

обслуговування 

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування 

 

Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв 

оцінки роботи поліцейських - з кількісних на якісні із урахуванням 

необхідності 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. 

Для реалізації мети Програми необхідно: 

- надання субвенції для забезпечення діяльності та покращення 

матеріально-технічної бази управління стратегічних розслідувань в 

Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України для 

ефективного виконання функцій із забезпечення протидії організованій 

злочинності, захисту прав і свобод людини і громадянина та об’єктів права 

власності від протиправних посягань, профілактики злочинності в місті. 

 

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

Програмою передбачені заходи, які спрямовані на: 

- своєчасне припинення кримінальних правопорушень; 

- усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, 



що виникли внаслідок учинення кримінального правопорушення; 

- своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про 

кримінальні правопорушення або події; 

- виявлення, припинення і попередження незаконної діяльності суспільно 

небезпечних організованих груп (далі – ОГ) і злочинних організацій (далі - ЗО), 

які впливають на криміногенну ситуацію на території міста; 

- участь у здійсненні заходів, спрямованих на координацію діяльності 

органів (підрозділів) поліції у сфері боротьби з тероризмом відповідно до 

компетенції, визначеної законодавством України; 

- протидію корупції серед посадових осіб, на яких поширюється дія 

Закону України «Про запобігання корупції», вжиття заходів з метою виявлення 

корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією, та 

їхприпинення відповідно до законодавства України; 

- здійснення відповідно до законодавства України заходів захисту 

працівників управління, інших підрозділів Національної поліції України, 

забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, членів їх сімей та 

близьких родичів цих осіб. 

У результаті виконання Програми очікується:  

- зростання довіри населення до поліції; 

- посилення у громадян почуття власної безпеки та території проживання; 

- підвищення рівня задоволення роботою поліції; 

- поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення про 

злочини, ефективності роботи з протидії злочинності; 

- зниження рівня організованої злочинності.  

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 

У ході виконання Програми планується здійснити такі заходи: 

- систематичне інформування громадськості про результати публічної 

безпеки і порядку на території міста, розміщення у засобах масової інформації 

матеріалів з актуальних питань боротьби з організованою злочинністю, 

корупцією; 

- проведення профілактичної роботи з особами, поведінка яких свідчить 

про їх наміри учинення кримінального чи адміністративного правопорушення; 

- проведення серед населення інформаційно-роз’яснювальні та 

профілактичні роботи, спрямовані на посилення у громадян почуття власної 

безпеки та території міста; 

- забезпечення здійснення заходів з виявлення окремих осіб, груп і 

організацій, дії яких спрямовані на підготовку та вчинення кримінальних та 

адміністративних правопорушень; 

- публікація на офіційних сайтах, телебачення, радіо, стосовно результатів 

роботи оперативників управління стратегічних розслідувань (документування 

та розкриття кримінальних злочинів, корупції тощо); 

- щоденне надання відповідей на актуальні питання, що турбують 

закарпатців, які пишуть безпосередньо в особисті повідомлення на сторінці: 

- зміцнення матеріально-технічної бази управління стратегічних 

розслідувань, зокрема оснащення підрозділів, які безпосередньо здійснюють 



боротьбу з організованою злочинністю та корупцією сучасними системами і 

засобами зв’язку, спеціальними технічними засобами, справними 

автотранспортними засобами, сучасними системами безпеки, застосування 

засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на 

забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, 

інтересів суспільства і держави, протидії злочинності. 

Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координація робіт з виконання Програми покладається на Державну 

установу «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України», 

контроль за ходом її реалізації здійснюється Ужгородською міською радою та її 

виконавчим комітетом. 

Відповідальним за подання інформації про виконання Програми 

управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту 

стратегічних розслідувань НП України, що забезпечує реалізацію заходів, 

аналізує виконання основних її завдань упродовж 2020 року. Звіт про 

виконання Програми подати двічі протягом року на засідання виконавчого 

комітету, а за підсумками року - на сесію Ужгородської міської ради. 

 

________________________ 



Додаток 1 

до Програми  

 

 

Ресурсне забезпечення Програми підтримки управління стратегічних 

розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних 

розслідувань НП України на 2020 рік 
                                                                                                                                                   тис.грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми  

Етап виконання програми  Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

2020 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у 

тому числі : 
1493,419 1493,419 

Державний бюджет --- --- 

Обласний бюджет --- --- 

Міський бюджет 1493,419 1493,419 

Кошти не бюджетних 

джерел 

--- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Додаток  2  

        до Програми 
 

Перелік завдань Програми підтримки управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області 

Департаменту стратегічних розслідувань НП України на 2020 рік 
тис.грн. 

Мета, завдання, ТПКВКМБ Джерела 

фінансування 

Етап виконання програми Відповідальні 

виконавці 2020 рік 

О
б
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д
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у т.ч. кошти міського бюджету  
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Всього на виконання 

програми 

Міський 

бюджет 

1493, 419 - 1493, 419 Державна установа «Центр 

обслуговування підрозділів 

Національної поліції України» 

Підпрограма  

Мета: забезпечення належними матеріально-побутовими умовами  

Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України 

 
 

Всього на виконання 

підпрограми 

 1493, 419 - 1493, 419  

Завдання 1. Проведення 

капітального ремонту 

заповнень прорізів (заміна 

вікон та дверей) 

адміністративної будівлі 

по вулиці Можайського, 3 

в місті Ужгород 

 1493, 419 - 1493, 419  

 



                                                                                                                                                                           Додаток  3  

                   до Програми 

Результативні показники виконання завдань Програми підтримки управління стратегічних розслідувань в 

Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України на 2020 рік 
                                                                                                                                                                                               тис.грн. 

Відповідальні виконавці,  

 ТПКВК МБ, завдання програми, 

результативні показники 
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 Етапи виконання програми 

2020 рік 
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у т.ч. кошти міського бюджету 
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Всього на виконання програми  1493, 419 - 1493, 419 

Підпрограма  

Мета: забезпечення належними матеріально-побутовими умовами  

Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України 

Всього на виконання підпрограми  1493, 419 - 1493, 419 

ТПКВК МБ     

Відповідальний виконавець: Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» 

Завдання Проведення капітального ремонту заповнень прорізів (заміна вікон та дверей)  

адміністративної будівлі по вулиці Можайського, 3 в місті Ужгород 

Показники виконання:     

Показники витрат: 

1. Загальний обсяг видатків 

 1493, 419 - 1493, 419 

    

Показник продукту:     

2. Кількість договорів, які 

планується укласти на 

виконання завдання  

 1 - 1 

 

Показник продуктивності 

(ефективності): 

    

Кількість виконаних договорів  1 - 1 

 

Показник результативності (якості):     

Відсоток вчасного виконаних угод  100 - 100 
                      

 



                                                                                             Додаток 4 

                  до Програми 

 

Розрахунок потреби коштів на реалізацію Програми підтримки управління 

стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту 

стратегічних розслідувань НП України на 2020 рік 
           тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

програми 

Етапи виконання 

програми 
Усього 

витрат на 

виконання 

програми 2020 рік 

Обсяг ресурсів, усього, міський 

бюджет , в тому числі : 
1493,419 

 
1493,419 

Проведення капітального ремонту 

заповнень прорізів (заміна вікон та 

дверей) адміністративної будівлі 

по вулиці Можайського, 3 в місті 

Ужгород 

1493,419 

 
1493,419 

 

 


