
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23.08.2016       Ужгород     № 248 

  

                                    
Про Програму  матеріально-технічного 

забезпечення Управління патрульної поліції   

у містах Ужгороді та Мукачеві  

Департаменту патрульної поліції 
 

 

 

Відповідно до  статті 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", законів України "Про Національну поліцію", "Про основи 

національної безпеки України", з  метою  покращення матеріально-технічного 

забезпечення Управління патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві 

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, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Погодити Програму   матеріально-технічного забезпечення Управління 

патрульної поліції  у містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту патрульної 

поліції  з подальшим   внесенням на розгляд сесії міської ради (додається). 

 2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                               Б. Андріїв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ПОГОДЖЕНО 

           Рішення  виконкому 

                        23.08.2016 № 248 

   

ПРОГРАМА 

 матеріально-технічного забезпечення  

Управління патрульної поліції  у містах Ужгороді та Мукачеві  

Департаменту патрульної поліції 
(далі Програма) 

 

Паспорт Програми 
 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Управління патрульної поліції у містах 

Ужгороді та Мукачеві Департаменту 

патрульної поліції  

2 Розробник Програми Управління патрульної поліції у містах 

Ужгороді та Мукачеві Департаменту 

патрульної поліції, відділ муніципальної поліції    

3 Головний розпорядник 

коштів Програми 

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради 

4 Відповідальний 

виконавець 

Програми 

Виконавчий комітет Ужгородської міської 

ради, Управління патрульної поліції у містах 

Ужгороді та Мукачеві Департаменту 

патрульної поліції    

 

5 

 

 

 

Учасники Програми 

 

 

 

Управління патрульної поліції у містах 

Ужгороді та Мукачеві Департаменту 

патрульної поліції,  виконавчий комітет 

Ужгородської міської ради, відділ 

муніципальної поліції 

6 

 

Термін реалізації 

Програми 

2016 рік  

7 Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні  Програми  

Міський бюджет  

8 

 

 

 

Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

Згідно з  додатком  до Програми 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



Загальна частина 
 

З метою ефективної організації та вжиття практичних заходів щодо 

стабілізації криміногенної обстановки, забезпечення громадської безпеки 

виникла нагальна потреба у наданні  матеріально-технічної допомоги 

Управлінню патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту 

патрульної поліції. 

Програма розроблена у відповідності до Конституції України, законів 

України "Про Національну поліцію", "Про основи національної безпеки 

України", інших законів України та підзаконних актів для вирішення питань із 

впровадження реформ, боротьби зі злочинністю, оздоровлення криміногенної 

ситуації, безпеки дорожнього руху. 

 

 Мета Програми 
 

Основною метою програми є покращення матеріально-технічної бази  

Управління патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту 

патрульної поліції,  забезпечення  безпеки громадян, збільшення кількості 

маршрутів патрулювання, здійснення заходів із профілактики дорожньо-

транспортного травматизму, формування позитивного іміджу нової патрульної 

поліції. 

 

Завдання Програми 

 

 Придбання офісної техніки для роботи особового складу Управління 

патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту патрульної 

поліції, які займаються розглядом звернень громадян та наповненням 

електронних баз даних;    

 обладнання службових автомобілів відеореєстраторами  з метою фіксації 

порушень правил дорожнього руху України в режимі патрулювання,  

підвищення спроможності та покращення умов несення служби на великих 

територіях обслуговування і протяжних маршрутах патрулювання, які значною 

мірою впливають на оперативність реагування на злочини та пригоди;  

забезпечення виконання обов’язків щодо боротьби зі злочинністю, 

охорони публічного порядку, безпеки громадян та дорожнього руху;  

зниження рівня злочинності та кількості ДТП;  

підвищення рівня довіри громадськості до патрульної поліції. 

 

Управління Програмою та контроль за її виконанням 

 

 Організація виконання Програми покладається на виконком 

Ужгородської міської ради. 

 Основним виконавцем заходів Програми є Управління патрульної поліції 

у містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту патрульної поліції. 

 

 

 



Ресурсне забезпечення Програми 
 

 Фінансування заходів Програми здійснюватиметься  протягом 2016 року 

за рахунок коштів міського бюджету  згідно з додатком до Програми. 

 

Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання 

завдань та заходів Програми 

  

 Програма передбачає: 

 покращення матеріально-технічного забезпечення Управління патрульної 

поліції у містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту патрульної поліції; 

 підвищення ефективності  роботи та мобільності у реагуванні; 

 забезпечення безпеки громадян та дорожнього руху; 

 зниження рівня злочинності,  кількості ДТП та інших правопорушень. 

Виконання Програми сприятиме виконанню вимог законів України, 

Указів Президента України та підзаконних актів для вирішення питань із 

впровадження реформ, боротьби зі злочинністю, оздоровлення криміногенної 

ситуації та безпеки дорожнього руху. 

 

Координація та контроль за виконанням Програми 

 

 Контроль за виконанням Програми здійснює  відділ муніципальної 

поліції. Відповідальним за надання звітних матеріалів про хід виконання 

Програми є Управління патрульної поліції  у містах Ужгороді та Мукачеві 

Департаменту патрульної поліції. 

 

Бюджет та фінансування Програми 
 

 Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України. 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Додаток до Програми 

 

 

  Розрахункова потреба у коштах на реалізацію  Програми 

 на 2016 рік 

 

    Заходи Виконавці Сума 

фінансува

ння  

тис. гр 

1. Придбання комп’ютерної техніки; 

засобів зв’язку;   

GPS навігаторів та відеореєстраторів; 

профілактика дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму, конкурси-огляди, обладнання 

дитячих майданчиків з правил дорожнього руху;  

випуск друкованої продукції. 

 

2. Екіпіровка для велопатруля 

Виконком 

Ужгородської 

міської ради, 

Управління 

патрульної 

поліції  у містах 

Ужгороді та 

Мукачеві 

Департаменту 

патрульної 

поліції 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

23,0 

 

Усього 

 

123,0 

 


