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Про Програму підтримки 
підрозділів Управління 
Служби безпеки України 
в Закарпатській області на 2022 рік 

 
 
Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законів України «Про Службу безпеки України», 
«Про боротьбу з тероризмом», розглянувши звернення Управління Служби 
безпеки України в Закарпатській області №58/22/3326 21.09.2021, з метою 
покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів Управління 
Служби безпеки України в Закарпатській області, виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 

 
1. Погодити Програму підтримки підрозділів Управління Служби безпеки 

України в Закарпатській області на 2022 рік з подальшим внесенням на розгляд 
сесії міської ради (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови   А. Погорєлова. 

 
 
Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 
 

 
 
 
 
 
 



ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконкому 
20.10.2021 № 447 

 
 

ПРОГРАМА 
підтримки підрозділів Управління Служби безпеки України в 

Закарпатській області на 2022 рік 
 

Паспорт Програми 
 
1 Ініціатор розроблення Програми Управління Служби безпеки України в 

Закарпатській області, виконавчий 
комітет Ужгородської міської ради 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 
документа про розроблення 
Програми 

- 

3 Розробник Програми Управління Служби безпеки України в 
Закарпатській області 

4 Співрозробник Програми - 
5 Відповідальний виконавець 

Програми та розпорядник коштів 
Управління Служби безпеки України в 
Закарпатській області 

6 Головний розпорядник коштів 
Програми 

Виконавчий комітет Ужгородської 
міської ради 

7 Учасники Програми Виконавчий комітет Ужгородської 
міської ради, Управління Служби 
безпеки України в Закарпатській 
області 

8 Термін реалізації Програми 2022 рік 
9 Перелік 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 
 

У зв’язку із загостренням ситуації на адміністративному кордоні з 
Автономною Республікою Крим і в районі проведення антитерористичної 
операції, відповідно до Положення про єдину державну систему запобігання, 
реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 р. № 92, 
рішенням Антитерористичного центру при Службі безпеки України з 12 серпня 



2016 року на території Закарпатської області встановлено рівень терористичної 
загрози «синій (потенційна загроза)», з метою створення ефективної системи 
запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню злочинів, 
удосконалення методів боротьби з тероризмом виникла потреба у покращенні 
матеріально-технічного забезпечення належних умов для підрозділів 
Управління Служби безпеки України в Закарпатській області. 

Програма підтримки підрозділів Управління Служби безпеки України в 
Закарпатській області на 2022 рік розроблена в рамках реалізації положень 
Закону України від 25.03.1992р. № 2229-ХІІ «Про службу безпеки України», 
Закону України від 20 березня 2003 року № 638-ІV «Про боротьбу з 
тероризмом», Концепції боротьби з тероризмом в Україні, затвердженої Указом 
Президента України від 5 березня 2019 року № 53/2019, Плану заходів з 
реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 січня 2021 року № 7-р, 
Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при 
регіональних органах Служби безпеки України, затвердженого Указом 
Президента України від 14.04.1999 р. № 379/99, Положення про єдину 
державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та 
мінімізації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 лютого 2016 року № 92. 

 
Визначення мети Програми 

 
Основною метою Програми є забезпечення реалізації державної політики 

у сфері боротьби з тероризмом шляхом здійснення комплексу заходів, 
спрямованих на виявлення та усунення причин і умов, що можуть призвести до 
проявів тероризму, забезпечення при цьому захисту прав і свобод людини, 
зосередження основних зусиль на протидії терористичній діяльності та 
мінімізації її наслідків, створення умов для проведення ефективної правової та 
виховної роботи серед населення, удосконалення методів боротьби з 
тероризмом, поліпшення координації діяльності регіональних структурних 
підрозділів суб'єктів боротьби з тероризмом, органів місцевої виконавчої влади 
та громадськості, здійснення заходів щодо матеріально-технічного 
забезпечення підрозділів Управління Служби безпеки України в Закарпатській 
області. 

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

фінансування; строки та етапи виконання Програми 
 
Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на зменшення 

ризиків терористичних проявів та створення атмосфери суспільної 
нетерпимості до злочинів терористичного характеру. Основними чинниками, 
що загрожують національним інтересам і національній безпеці України, 
стабільності в суспільстві, залишаються: 



- військова агресія Російської Федерації, що супроводжується загальним 
загостренням криміногенної обстановки та радикалізацією суспільно- 
політичних процесів в Україні; 

- функціонування підконтрольних Російській Федерації незаконних 
збройних формувань у Донецькій та Луганській областях та в Автономній 
Республіці Крим, що зумовлює активізацію внутрідержавних міграційних 
процесів та породжує ризики їх використання для насичення підконтрольних 
Україні територій радикальними елементами; 

- зростання популярності в суміжних країнах крайніх правих ідей та 
існування ризиків експорту до регіону деструктивних реваншистських вчень, 
що породжує ризики зіткнення вітчизняних і закордонних радикальних 
структур. 

Згідно з прогнозами, антиукраїнські сили можуть вдатися до спроб 
дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом організації та скоєння протиправних 
дій з ознаками терористичних чи диверсійних актів. 

У зв’язку з цим виникла нагальна потреба покращення матеріально- 
технічного забезпечення, забезпечення необхідними засобами і ресурсами 
структурних підрозділів суб'єктів, що безпосередньо здійснюють боротьбу з 
тероризмом, зокрема - підрозділів Служби безпеки України, яка є головним 
органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю. 

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 

 
Програма передбачає перелік завдань: 
- запобігання терористичній діяльності, у тому числі забезпечення 

своєчасності виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню 
терористичних актів; 

- забезпечення суб'єктів боротьби з тероризмом необхідною ресурсною 
базою; 

- забезпечення готовності сил і засобів, що залучаються до проведення 
антитерористичних операцій; 

- проведення спільних оперативно-розшукових та інших заходів; 
- забезпечення належного рівня захисту та охорони об’єктів можливих 

терористичних посягань; 
- організація і проведення командно-штабних та тактико-спеціальних 

навчань і тренувань з використанням сил і засобів суб’єктів боротьби з 
тероризмом; 

- організація заходів щодо інформування та підготовки населення до дій в 
умовах загрози або вчинення терористичного акту; 



- проведення серед населення міста інформаційно-роз'яснювальної та 
профілактичної роботи, спрямованої на неприйнятність тероризму та відмову 
від ідей використання терористичних методів для досягнення своєї мети; 

- залучення громадських об'єднань та інших організацій, засобів масової 
інформації до поширення відомостей про результати антитерористичної 
діяльності, формування громадської думки з метою сприяння ефективній 
реалізації державної політики у сфері боротьби з тероризмом; 

- удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного 
забезпечення координаційної групи Антитерористичного центру при 
Управлінні Служби безпеки України в Закарпатській області. 

У ході виконання Програми очікується: 
- недопущення на територію міста осіб, які мають зв’язки з 

терористичними організаціями; 
- удосконалення координації між структурними підрозділами суб’єктів 

боротьби з тероризмом, іншими державними органами, органами місцевого 
самоврядування, об'єднаннями громадян, організаціями, їх посадовими особами 
у запобіганні, виявленні і припиненні терористичної діяльності, а також 
мінімізації її наслідків; 

- забезпечення безпеки населення, цілісності майнових комплексів; 
- попередження виникнення критичних ситуацій, визначення моделей 

можливих терористичних проявів, розроблення негайних заходів з їх 
локалізації та припинення. 

 
Напрями діяльності та заходи Програми 

 
У ході виконання Програми планується здійснити такі заходи: 
- систематично інформувати громадськість про результати 

антитерористичної діяльності, розміщувати в засобах масової інформації 
матеріали з актуальних питань боротьби з тероризмом; 

- проведення профілактичної роботи з особами, поведінка яких свідчить 
про їх наміри проводити терористичну діяльність; 

- проведення серед населення інформаційно-роз’яснювальної та 
профілактичної роботи, спрямованої на неприйнятність тероризму та відмову 
від ідей використання терористичних методів для досягнення мети; 

- забезпечення здійснення заходів з виявлення окремих осіб, груп і 
організацій, дії яких спрямовані на підготовку та вчинення терористичного 
акту, а також припинення їх протиправної діяльності; 

- забезпечення здійснення заходів з виявлення спроб використання 
міжнародними терористичними організаціями та спецслужбами іноземних 
держав каналів нелегальної міграції для проникнення членів таких організацій в 
Україну або їх транзитного переміщення територією України та перекриття 
таких каналів; 

- організація і проведення на території міста антитерористичних 
командно-штабних і тактико-спеціальних навчань у місті, у тому числі 



пов’язаних із відпрацюванням елементів з пошуку та знешкодженню 
диверсійно- розвідувальних (терористичних) груп; 

- проведення скоординованої роботи суб’єктів боротьби з тероризмом з 
організаціями і громадськими об’єднаннями у сфері захисту населення та 
об’єктів підвищеної небезпеки від терористичних посягань; 

- налагодження взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом з 
недержавними суб’єктами охоронної діяльності з питань запобігання та 
недопущення терористичних проявів, забезпечення безпеки об’єктів можливих 
терористичних посягань; 

- забезпечення готовності сил і засобів суб’єктів боротьби з тероризмом 
до припинення терористичних актів, у тому числі проведення на об’єктах 
можливих терористичних посягань командно-штабних, тактико-спеціальних 
навчань і тренувань з антитерористичної тематики із залученням сил і засобів 
суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом; 

- впровадження сучасних інформаційних систем і технологій, 
призначених для поліпшення стану інформаційного забезпечення боротьби з 
тероризмом, виконання заходів з криптографічного та технічного захисту 
інформації; 

- вжиття заходів щодо забезпечення захисту даних, що містяться та 
обробляються в автоматизованих системах керування технологічними 
процесами на об’єктах підвищеної небезпеки незалежно від форми власності, 
від несанкціонованих дій; 

- зміцнення матеріально-технічної бази суб’єктів боротьби з тероризмом, 
зокрема оснащення підрозділів суб’єктів, які безпосередньо здійснюють 
боротьбу з тероризмом, та штабу координаційної групи Антитерористичного 
центру при Управлінні Служби безпеки України в Закарпатській області 
сучасними системами і засобами зв’язку, спеціальними технічними засобами, 
обчислювальною технікою, автотранспортними засобами тощо, встановлення 
сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю 
(спостереження) та швидкого реагування на терористичні посягання. 

 
Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 
Координація робіт з виконання Програми покладається на штаб 

координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні Служби 
безпеки України в Закарпатській області, контроль за ходом її реалізації 
здійснюється Ужгородською міською радою та її виконавчим комітетом. 

Звіт про виконання Програми щопівроку та щороку  подає Управління 
Служби безпеки України в Закарпатській області виконавчому комітету 
Ужгородської міської ради. Щопівроку головний розпорядник коштів 
Програми подає на розгляд   виконавчого комітету інформацію про хід 
виконання Програми, а за підсумками року - на розгляд сесії Ужгородської 
міської ради.  
 

_____________________________ 



 Додаток 1 
до Програми 

 
Ресурсне забезпечення Програми підтримки підрозділів  

Управління Служби безпеки України в Закарпатській області на 2022 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 : 

500,0 500,0 

Державний бюджет --- --- 

Обласний бюджет --- --- 

Бюджет Ужгородської міської 
територіальної громади 500,0 500,0 

Кошти небюджетних джерел --- --- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  2  
до Програми 

 
Перелік завдань Програми підтримки підрозділів Управління Служби безпеки України в Закарпатській області  

на 2022 рік 
тис.грн. 

Мета, завдання, ТПКВКМБ Джерела 
фінансування 

Виконання Програми Відповідальні 
виконавці 2022 рік 

О
бс

яг
 в

ид
ат

кі
в 

 

у т.ч. кошти бюджету Ужгородської міської 
територіальної громади 

 

За
га

ль
ни

й 
ф

он
д 

С
пе

ці
ал

ьн
ий

 
ф

он
д 

 

Управління Служби безпеки 
України в Закарпатській області 

Всього на виконання 
Програми 

Бюджет 
Ужгород- 
ської 
міської 
терито-
ріальної 
громади 

500,0  500,0  
 

 
Мета: забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері боротьби з тероризмом   

 
 

Завдання. Капітальний 
ремонт фасаду 
адміністративної будівлі 
по вул. Олександра 
Довженка, 3 

 500,0  500,0  

 



Додаток  3  
до Програми 

 
Результативні показники виконання завдань Програми підтримки підрозділів Управління Служби безпеки України в 

Закарпатській області на 2022 рік 
 

                                                                                                                                                                                       тис.грн. 
Відповідальні виконавці,  

 ТПКВК МБ, завдання програми, 
результативні показники 

К
од

 т
им

ча
со

во
ї к

ла
си

ф
ік

ац
ії 

ви
да

тк
ів

 т
а 

кр
ед

ит
ув

ан
ня

 Виконання Програми 
2022 рік 

Ра
зо

м
 

у т.ч. кошти бюджету Ужгородської міської територіальної громади 

За
га

ль
ни

й 
ф

он
д 

С
пе

ці
ал

ьн
ий

  
ф

он
д 

Всього на виконання Програми  500,0  500,0 
Мета: забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері боротьби з тероризмом   
ТПКВК МБ     
Відповідальний виконавець: Управління Служби безпеки України в Закарпатській області 
Завдання. Капітальний ремонт 
фасаду адміністративної будівлі по 
вул. Олександра Довженка, 3 

    

Показники витрат:     

Загальний обсяг видатків  500,0  500,0 

Показник продукту:     
Кількість будівель, де планується 
проведення ремонту 

 1  1 

Показник продуктивності 
(ефективності): 

    

Середня вартість ремонту будівлі   500,0  500,0 
Показник результативності (якості):     

Відсоток вчасного виконаних угод  100  100 

 



Додаток 4 
до Програми 
 

Розрахунок потреби коштів на реалізацію Програми підтримки підрозділів 
Управління Служби безпеки України в Закарпатській області на 2022 рік 

 
тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання Програми 

Етап виконання 
Програми 

Усього витрат на 
виконання 
Програми 2022 рік 

Обсяг ресурсів, усього, бюджет 
Ужгородської міської територіальної 
громади, в тому числі: 

500,0 500,0 

Капітальний ремонт фасаду 
адміністративної будівлі по                
вул.Олександра Довженка, 3 

500,0 500,0 

 
 
 


