
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІV сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 лютого 2020 року                    Ужгород                                                   № 1877 

 

 

Про зміни до комплексної  

Програми профілактики та протидії  

злочинності в місті Ужгород на 2017- 2020 роки 

 

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Законів України "Про Національну поліцію", «Про організаційно-

правові основи боротьби з організованою злочинністю», враховуючи звернення 

т.в.о. начальника Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області 

20.12.2019 року № 15231/106/25/1-2019 та Порядку розроблення міських 

цільових Програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого 

рішенням ХІІІ сесії міської ради VІІ скликання 30.05.2017 року № 655, з метою 

підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю та реалізацією 

комплексної Програми профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород 

на 2017 – 2020 роки,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до комплексної Програми профілактики та протидії 

злочинності в місті Ужгород на 2017- 2020 роки, затвердженої рішенням X сесії 

міської ради VII скликання 26.01.17 року № 550 (зі змінами 16.11.2017 року     

№ 857, зі змінами 15.05.2017 року № 1062, зі змінами 28.08.2018 року № 1191) 

виклавши паспорт Програми та Додатки до Програми в новій редакції згідно з 

додатками № 1, 2, 3, 4, 5.  

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) здійснювати 

фінансування Програми у межах коштів, затверджених у бюджеті міста на 

відповідний рік. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з       

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної 

політики (Готра В.В.). 

 

Міський голова             Богдан АНДРІЇВ 



Додаток 1  

до рішення XLIV сесії міської ради VII 

скликання 13.02.2020 року № 1877 

 

 

Паспорт Програми  

 

1 Ініціатор розроблення Програми Ужгородський ВП ГУНП в 

Закарпатській області, виконавчий 

комітет Ужгородської міської ради 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

програми 

Конституція України, закони 

України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, “Про 

Національну поліцію України”, «Про 

участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного 

кордону», Указ Президента України 

від 27.10.2009 №870/2009 

3 Розробник Програми Ужгородський ВП ГУНП в 

Закарпатській області 

4 Відповідальний виконавець 

Програми та розпорядник коштів 

Ужгородський ВП ГУНП в 

Закарпатській області 

5 Головний розпорядник коштів 

Програми 

Виконавчий комітет Ужгородської 

міської ради 

6 Учасники Програми Ужгородський ВП ГУНП в 

Закарпатській області та виконавчий 

комітет Ужгородської міської ради 

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 до Програми 

 

 

 

Секретар ради        Андріана СУШКО 



Додаток 2  

до рішення XLIV сесії міської ради VII 

скликання 13.02.2020 року № 1877 

 

Додаток 1 

до Програми  

 

 

Ресурсне забезпечення комплексної Програми  

профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2017- 2020 роки 
                                                                                                                                                   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 : 
980 980 

Державний бюджет --- --- 

Обласний бюджет --- --- 

Міський бюджет 980 980 

Кошти не бюджетних джерел  --- --- 

 

 
 

Секретар ради Андріана СУШКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Додаток 3 

до рішення XLIV сесії міської ради VII 

скликання 13.02.2020 року № 1877 
 

Додаток  2  

до Програми 
 

Перелік завдань комплексної Програми  

профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2017- 2020 роки 
тис.грн. 

Мета, завдання, ТПКВКМБ Джерела 

фінансування 

Етап виконання програми Відповідальні 

виконавці 2020 рік 
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Всього на виконання 

програми 

Міський 

бюджет 

980 900 80 Ужгородський ВП ГУНП в 

Закарпатській області 

Підпрограма  

Мета: підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю 

 

 

Всього на виконання 

підпрограми 

 980 900 80  

Завдання 1. Придбання 

оргтехніки 

 80 - 80  

Завдання 2. Придбання 

паливно мастильних 

матеріалів, оплата 

транспортних послуг, 

утримання транспортних 

засобів. 

 100 100 -  

Завдання 3. Проведення 

поточного ремонту 

адмінбудівлі та службових 

приміщень Ужгородського 

ВП по вул. Гагаріна, 10А  

 600 600 -  



Завдання 4. Облаштування 

спецмайданчика та 

благоустрій території 

Ужгородського ВП ГУНП 

по вул. Гагаріна, 10А 

 200 200 -  

 

 

 
Секретар ради         Андріана СУШКО 



Додаток 4  

до рішення XLIV сесії міської ради VII 

скликання 13.02.2020 року № 1877                                                                            

 

Додаток  3  

до Програми 

Результативні показники виконання завдань комплексної Програми  

профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2017- 2020 роки 
                                                                                                                                                                                                     тис.грн. 
Відповідальні виконавці,  

 ТПКВК МБ, завдання програми, 

результативні показники 
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2020 рік 
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Всього на виконання програми  980 900 80 

Підпрограма  

Мета: підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю 

Всього на виконання підпрограми  980 900 80 

ТПКВК МБ     

Відповідальний виконавець: Ужгородський ВП ГУНП в Закарпатській області 

Показники виконання:     

Завдання 1. Придбання оргтехніки 

Показники витрат:      

 Загальний обсяг видатків  80 - 80 

Показник продукту:     

Кількість придбаної оргтехніки  8 - 8 

 

Показник продуктивності 

(ефективності): 

    

Середня вартість 1 одиниці придбаної 

оргтехніки 

 10 - 10 

Показник результативності (якості):     

Відсоток вчасного виконаних угод  100 - 100 
Завдання 2. Придбання паливно мастильних матеріалів, оплата транспортних послуг, утримання транспортних засобів. 

Показники витрат:      



 Загальний обсяг видатків  100 100 - 

Показник продукту:     

Кількість (л) пального  3500 3500 - 

 

Показник продуктивності 

(ефективності): 

    

Середня вартість одного (1 л) пального  28,57 28,57 - 

Показник результативності (якості):     

Відсоток вчасного виконаних угод  100 100 - 
Завдання 3. Проведення поточного ремонту адмінбудівлі та службових приміщень Ужгородського ВП по вул. Гагаріна, 10А 

Показники витрат:      

 Загальний обсяг видатків  600 600 - 

Показник продукту:     

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 - 
Завдання 4. Облаштування спецмайданчика та благоустрій території Ужгородського ВП ГУНП по вул. Гагаріна, 10А 

Показники витрат:      

 Загальний обсяг видатків  200 200 - 

Показник продукту:     

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 - 
                      

 
Секретар ради         Андріана СУШКО 



Додаток 5  

до рішення XLIV сесії міської ради VII 

скликання 13.02.2020 року № 1877 

                                                                                              

Додаток 4 

до Програми 

 

Розрахунок потреби коштів на реалізацію комплексної Програми  

профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2017- 2020 роки 
                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 : 

980 

 
980 

Придбання оргтехніки 80 

 
80 

Придбання паливно мастильних 

матеріалів, оплата транспортних 

послуг, утримання транспортних 

засобів. 

100 100 

Проведення поточного ремонту 

адмінбудівлі та службових 

приміщень Ужгородського ВП по 

вул. Гагаріна, 10А  

600 600 

Облаштування спецмайданчика та 

благоустрій території 

Ужгородського ВП ГУНП по вул. 

Гагаріна, 10А 

600 600 

 

 

 

Секретар ради                 Андріана СУШКО 

 

 

 

 

 

 


