
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІ сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
01 липня 2021 року                    Ужгород                                  № 231 

 

 

Про Програму підтримки 

законності та правопорядку 

в місті Ужгород на 2021 рік 

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статей 26, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про прокуратуру», 

Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю»,  Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві», розглянувши звернення Ужгородської 

окружної прокуратури Закарпатської області №07.53-104-747 ВИХ-21 від 

26.04.2021, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

   

1. Затвердити Програму підтримки законності та правопорядку в місті 

Ужгород на 2021 рік згідно з додатком. 

2. Головним розпорядником коштів Програми визначити виконавчий 

комітет Ужгородської міської ради (Турховська Г.І.). 

3. Виконавцем Програми та розпорядником коштів визначити 

Закарпатську обласну прокуратуру, Ужгородську окружну прокуратуру 

Закарпатської області. 

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

фінансування Програми у межах коштів, затверджених у бюджеті 

Ужгородської міської територіальної громади на відповідний рік. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Шимона І.П. та постійну комісію з питань соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної 

політики (Готра В.В.). 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення VII сесії 

міської ради VIII скликання 

01.07.2021 р. № 231 

 

 

Програма 

підтримки законності та правопорядку  

в місті Ужгород на 2021 рік 

 

Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Ужгородська окружна прокуратура 

Закарпатської області, виконавчий комітет 

Ужгородської міської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

про розроблення Програми 

- 

3. Розробник Програми Ужгородська окружна прокуратура 

Закарпатської області 

4. Співрозробники Програми - 

5. Відповідальний виконавець 

Програми та розпорядник 

коштів 

Закарпатська обласна прокуратура, 

Ужгородська окружна прокуратура 

Закарпатської області  

6. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Виконавчий комітет Ужгородської міської 

ради 

7. Учасники Програми Закарпатська обласна прокуратура, 

Ужгородська окружна прокуратура 

Закарпатської області, виконавчий комітет 

Ужгородської міської ради 

8. Термін реалізації Програми 2021 рік 

9. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади 

10. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

Згідно з додатком до Програми 

 

 

 

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Ефективне запобігання та протидія усім правопорушенням є основним 

завданням системи кримінальної юстиції. Разом з тим, враховуючи найбільш 

актуальні інтереси і очікування суспільства та стан злочинності, органам 



прокуратури та відповідним органам правопорядку необхідно організовувати 

свою діяльність з метою сприяння якомога швидшому та всебічному 

розслідуванню та притягненню до відповідальності правопорушників 

насамперед за такими пріоритетами:  

корупційні злочини з фокусом на найтяжчі злочини цієї категорії, 

зосередивши особливу увагу на розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних від таких злочинів; 

тяжкі та особливо тяжкі злочини, вчинені у кредитно-фінансовій сфері, з 

особливою увагою на розслідування зловживань при отриманні 

рефінансування; 

злочини, вчинені злочинними групами, зосередивши особливу увагу на 

протидії та розкритті злочинів проти власності, щодо життя та здоров’я осіб; 

злочини у бюджетній сфері, земельних правовідносин, а також щодо 

вчинення домашнього насильства; 

злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів, зосередивши особливу увагу на 

розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних від їх збуту; 

злочини у сфері екології і незаконного використання природних ресурсів; 

транснаціональні злочини, зокрема вчинені у кіберпросторі; 

порушення прав людини співробітниками правоохоронних органів. 

Програму підтримки законності та правопорядку в місті Ужгород на 2021 

рік (далі – Програма) розроблено відповідно до норм Конституції України, 

Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про прокуратуру», «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві», Указу Президента України від 

10.04.1997 №319 «Про національну програму боротьби з корупцією», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 №1126-р «Про 

схвалення Стратегії боротьби з організованою злочинністю» і направлено на 

забезпечення підвищення ефективності роботи Ужгородської окружної 

прокуратури Закарпатської області у реалізації пріоритетних напрямів 

діяльності у сфері кримінальної політики на території міста, посилення 

взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

громадськості у протидії всім формам злочинів. 

 

 Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики 

у сфері пріоритетних напрямів кримінальної політики в місті шляхом 

розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на організацію 

діяльності щодо сприяння якомога швидшому та всебічному розслідуванню та 

притягненню до відповідальності правопорушників, а також налагодженню 

дієвої співпраці між Ужгородською міською радою, її виконавчими органами та 

Ужгородською окружною прокуратурою Закарпатської області у зазначеній 

сфері, стабільному соціально-економічному розвитку міста, покращенню 

інвестиційного клімату. 

 
 

 



 

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг  

та джерела фінансування; строки та етапи виконання Програми 
 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Ужгородської міської територіальної громади. 

Шляхи, методи і засоби розв’язання проблем, строки, етапи виконання та 

ресурсне забезпечення Програми визначені у додатках до Програми. 

 

Перелік завдань Програми та результативні показники 

 

У ході виконання Програми планується здійснити такі заходи: 

- здійснення органами прокуратури постійного моніторингу і аналізу стану 

криміногенної ситуації і правопорядку в місті Ужгороді, ефективності заходів 

правоохоронних органів міста; 

- висвітлення роботи органів прокуратури, спрямованої на попередження 

та боротьбу зі злочинністю, здійснення підготовки та публікації матеріалів з 

цих питань у засобах масової інформації, розміщення на офіційних інтернет-

ресурсах, проведення прес-конференцій тощо, а також систематичне вивчення 

думки громадян щодо роботи окружної прокуратури; 

- постійне звітування перед органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування щодо стану виконання завдань органами 

прокуратури у сфері кримінальної політики в місті; 

- посилення контролю за додержанням законодавства у сфері боротьби зі 

злочинністю; 

- проведення заходів, спрямованих на належну координацію діяльності 

правоохоронних органів регіону у сфері протидії злочинності та корупції з 

урахуванням норм Положення про координацію діяльності правоохоронних 

органів у сфері протидії злочинності та корупції; 

- вжиття скоординованих заходів з розкриття тяжких та особливо тяжких 

кримінальних правопорушень, пов’язаних із посяганням на особисту та 

майнову безпеку громадян; 

- організація діяльності щодо розслідування та притягнення до 

відповідальності правопорушників за корупційні злочини; 

- здійснення заходів щодо виявлення та локалізації злочинних груп, які 

впливають на соціально-економічну і криміногенну ситуацію в місті; 

- здійснення заходів щодо виявлення та розкриття кримінальних 

правопорушень у бюджетній сфері, земельних правовідносин, а також щодо 

вчинення домашнього насильства; 

- організація комплексу заходів щодо боротьби зі злочинністю у сфері 

екології і незаконного використання природних ресурсів; 

- організація ефективної роботи щодо боротьби зі злочинною діяльністю 

організованих груп, учасники яких займаються незаконним обігом наркотичних 

засобів та причетні до створення міжнародних та міжрегіональних нарко-

трафіків; 

- матеріально-технічне, інформаційно-аналітичне забезпечення 

Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області у реалізації 



пріоритетних напрямів діяльності у сфері кримінальної політики (придбання 

службоого транспорту, оргтехніки). 

У ході виконання Програми очікується: 

- посилення контролю за додержанням законодавства у сфері боротьби зі 

злочинністю у ході реалізації пріоритетних напрямів кримінальної політики в 

місті; 

- забезпечення проведення заходів, спрямованих на належну координацію 

діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції з 

урахуванням норм Положення про координацію діяльності правоохоронних 

органів у сфері протидії злочинності та корупції; 

- здійснення матеріально-технічного, інформаційно-аналітичного 

забезпечення окружної прокуратури у ході реалізації пріоритетних напрямів 

діяльності у сфері кримінальної політики в місті.  

Система фінансового забезпечення Програми передбачає суттєве 

покращення стану реалізації пріоритетних напрямів діяльності у сфері 

кримінальної політики в місті органом прокуратури.  

Наявність достатньої кількості автотранспорту, належного матеріально-

технічного забезпечення надасть змогу організовувати ефективну діяльність 

окружної прокуратури з метою сприяння якомога швидшому та всебічному 

розслідуванню та притягненню до відповідальності правопорушників. 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми наведено у додатку 2 

до Програми. 
 

Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію діяльності та контроль за ходом виконання Програми 

здійснює Ужгородська окружна прокуратура Закарпатської області, за цільовим 

та ефективним використанням коштів - виконавчий комітет Ужгородської 

міської ради.  

Відповідальним за подання інформації про виконання Програми є 

Ужгородська окружна прокуратура Закарпатської області, яка забезпечує 

реалізацію заходів Програми, аналізує виконання основних її завдань та 

щопівроку звітує про хід її виконання на засіданні виконавчого комітету, а за 

підсумками року – на сесії міської ради.  

 

 

 

Секретар ради                                                                                    Андрій РИБА 

 



 

 Додаток 1 

до Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми підтримки законності та правопорядку в місті 

Ужгород на 2021 рік 
                                                                                                                                       

                                                                                                                                      тис.грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми  

Виконання Програми Усього витрат 

на 

виконання 

Програми 

2021 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у 

тому числі : 
1200,0 1200,0 

Державний бюджет --- --- 

Обласний бюджет --- --- 

Бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади 
1200,0 1200,0 

Кошти небюджетних джерел  --- --- 

 
 

 

Секретар ради                                                                                      Андрій РИБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Програми 

 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 

Програми підтримки законності та правопорядку в місті Ужгород на 2021 рік 

 

 
Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів Програми Строк 

вико-

нання 

захо-

дів 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень, 

у тому числі: 

Очікувані результати 

2021 рік 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Забезпечення ефективної 

реалізації державної політики у 

сфері пріоритетних напрямів 

кримінальної політики в місті 

шляхом розроблення та 

здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на організацію 

діяльності щодо сприяння 

якомога швидшому та 

всебічному розслідуванню та 

притягненню до 

відповідальності 

правопорушників 

Посилення контролю за 

додержанням законодавства 

у сфері боротьби зі 

злочинністю 

2021 

рік 

Ужгородська 

окружна 

прокуратура 

Закарпатської 

області  

   Посилення контролю за 

додержанням 

законодавства у сфері 

боротьби зі злочинністю 

у ході реалізації 

пріоритетних напрямів 

кримінальної політики;  

забезпечення 

проведення заходів, 

спрямованих на належну 

координацію діяльності 

правоохоронних органів  

у сфері протидії 

злочинності та корупції 

з урахуванням норм 

Положення про 

координацію діяльності 

правоохоронних органів 

у сфері протидії 

Проведення заходів, 

спрямованих на належну 

координацію діяльності 

правоохоронних органів у 

сфері протидії злочинності та 

корупції з урахуванням норм 

Положення про координацію 

діяльності правоохоронних 

органів у сфері протидії 

злочинності та корупції 

2021 

рік 

Ужгородська 

окружна 

прокуратура 

Закарпатської 

області  

  

Придбання оргтехніки та 

службового транспорту   

2021 

рік 

Закарпатська 

обласна 

прокуратура, 

Ужгородська 

Бюджет 

Ужгород- 

ської 

міської 

1200,0 



1 2 3 4 5 6 7 

окружна 

прокуратура 

Закарпатської 

області,  виконавчий 

комітет 

Ужгородської 

міської ради 

терито- 

ріальної 

громади 

злочинності та корупції; 

здійснення матеріально-

технічного, 

інформаційно-

аналітичного 

забезпечення органів 

прокуратури у ході 

реалізації пріоритетних 

напрямів діяльності у 

сфері кримінальної 

політики. 

    ВСЬОГО: 1200,0  

 

 

     Секретар ради                                                                                                                                                                          Андрій РИБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  3  

до Програми 

 

Перелік завдань Програми підтримки законності та правопорядку в місті Ужгород на 2021 рік 

 
тис.грн. 

Мета, завдання, ТПКВКМБ Джерела 

фінансування 

Виконання Програми Відповідальні 

виконавці 2021 рік 

О
б
ся

г 
в

и
д

а
т
к

ів
 

 

у т.ч. кошти міського бюджету  

З
а
га

л
ь

н
и

й
 

ф
о
н

д
 

С
п

е
ц

іа
л

ь
н

и
й

 

ф
о
н

д
 

 

Закарпатська обласна 

прокуратура, Ужгородська 

окружна прокуратура 

Закарпатської області 

Всього на виконання 

Програми 

Бюджет 

Ужгород- 

ської 

міської 

терито-

ріальної 

громади 

1200,0  1200,0  

 

 

Мета: забезпечення ефективної реалізації пріоритетних напрямів кримінальної політики   
 

 

Завдання 1. Придбання 

оргтехніки 

 600,0  600,0  

Завдання 2. Придбання 

основних засобів 

 600,0  600,0  

 

 

 Секретар ради                                                                                                                                                                          Андрій РИБА 

 

 

 



 

Додаток  4  

до Програми 

 

Результативні показники виконання завдань Програми підтримки законності та правопорядку в місті Ужгород на 2021 рік 

 
                                                                                                                                                                                       тис.грн. 

Відповідальні виконавці,  

 ТПКВК МБ, завдання програми, 

результативні показники 
К

о
д
 т

и
м

ч
а
со

в
о
ї 

к
л

а
си

ф
ік

а
ц

ії
 

в
и

д
а
т
к

ів
 т

а
 к

р
ед

и
т
у
в

а
н

н
я

 Виконання Програми 

2021 рік 

Р
а
зо

м
 

у т.ч. кошти бюджету Ужгородської міської територіальної громади 

З
а
га

л
ь

н
и

й
 

ф
о
н

д
 

С
п

е
ц

іа
л

ь
н

и
й

  

ф
о
н

д
 

Всього на виконання Програми  1200,0  1200,0 

Мета: забезпечення ефективної реалізації пріоритетних напрямів кримінальної політики  

ТПКВК МБ     

Відповідальний виконавець: Закарпатська обласна прокуратура, Ужгородська окружна прокуратура Закарпатської області 

Показники виконання: 
Завдання 1. Придбання оргтехніки 

    

Показники витрат:     

Загальний обсяг видатків  600,0  600,0 

 

Показник продукту:     

Кількість придбаної оргтехніки   30  30 

 

Показник продуктивності 

(ефективності): 

    

Середня вартість 1 одиниці придбаної 

оргтехніки  

 20,0  20,0 

 

Завдання 2. Придбання службового 

транспорту 

    

Показники витрат:     

Загальний обсяг видатків  600,0  600,0 

Показник продукту:     



Кількість одиниць придбаного 

транспорту 

 1  1 

Показник продуктивності 

(ефективності): 

    

Середня вартість 1 одиниці придбаного 

транспорту 

 600,0 - 600,0 

 

 

   Секретар ради                                                                                                                                                                            Андрій РИБА 

 

 


