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ПРОГРАМА 

посилення боротьби з нелегальною міграцією на 2018-2020 роки 
 

І. Загальні положення  

Програма посилення боротьби з нелегальною міграцією на 2018-2020 роки 
(далі -Програма) розроблена з метою вдосконалення роботи щодо запобігання та 

припинення незаконної міграції іноземців та осіб без громадянства у м.Хуст та 
через його територію на основі положень Концепції сталого розвитку Закарпаття 
на період до 2020 року, комплексного підходу до розв'язання проблем захисту 
суспільства від злочинності, профілактики її негативних проявів. Програмою 
передбачено забезпечення активної наступальної протидії та досягнення 
уповільнення темпів зростання нелегальної міграції на основі чітко визначених 
пріоритетів, поступового нарощування зусиль держави і громадськості, 
вдосконалення законодавства, організації, засобів та методів запобігання і 
розкриття злочинів. Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на: 
створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності; ослаблення дії 
криміногенних факторів. 

II. Мета Програми 

Метою цієї Програми є реалізація державної політики з питань міграції та 
національної безпеки, спрямованої на активізацію протидії незаконній міграції. 

Ш.  Завдання Програми 

Недопущення проникнення на територію міста осіб, які незаконно 
прибувають в Україну і не заявляють у встановленому порядку про свій намір 
набути статусу біженця чи отримати притулок, втратили підстави для подальшого 
перебування в Україні і ухиляються від виїзду з неї, переховуються та уникають 

контактів з компетентними державними органами; 
перекриття транснаціональних каналів незаконної міграції на державному 

кордоні України , та в місті Хуст та за його межами; 
припинення протиправної діяльності фізичних і юридичних осіб, які 

незаконно переправляють (або сприяють у переправленні) мігрантів у місто Хуст 
та/або транзитом переміщують їх через територію України; 

посилення контролю за додержанням правил в’їзду, виїзду, перебування в 
місті  іноземців та осіб без громадянства. 

IV. Основні заходи Програми  
1. У взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами, органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування вжити скоординованих заходів, 
спрямованих на виявлення та перекриття каналів нелегальної міграції, виявлення 
організованих злочинних груп та окремих осіб, що сприяють у незаконному 
переміщенні осіб через державний кордон України. При проведенні вказаної 
роботи використовувати всі передбачені чинним законодавством методи. 

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, 
мобілізаційної  роботи та НС міськвиконкому спільно з 
підрозділами Мукачівського прикордонного загону, 



міськвідділом УМВС України та Виноградівського МРВ 
У СБ України в Закарпатській області 2018-2020 роки 
Термін: постійно 

2. Вжити заходів щодо вдосконалення порядку обліку іноземців, які 
офіційно перебувають у місті Хуст. Забезпечити контроль за їх транзитним 
проїздом територією міста з метою запобігання правопорушенням 

Міськрайвідділ УМВС   України та Виноградівського 
МРВ У СБ України   спільно з підрозділами 
Мукачівського прикордонного загону 2018-2020роки 

Термін: постійно 

3. Забезпечити отримання та аналітичну обробку актуальної інформації щодо 
випадків порушення державного кордону України, отримання упереджувальної 
інформації щодо намірів нелегального перетинання державного кордону, аналіз 
ймовірних місць та напрямків переправлення нелегальних мігрантів з метою 

вжиття комплексу попереджувальних заходів для недопущення скоєння 
правопорушень. 

Виноградівського МРВ У СБ України  та  
міськрайвідділ   УМВС    України в Закарпатській 
області спільно з підроз-ділами Мукачівського 
прикордонного загону 2018-2020 роки 

Термін: постійно 

4. Запровадити механізм щорічного визначення та коригування переліку 
держав з метою аналізу походження потенційних незаконних мігрантів, посилення 
контролю під час 
оформлення документів для відвідання міста Хуст. Створити відповідну 
комп'ютерну 
базу даних у МРВ УСБУ в Закарпатській області. 

Виноградівського МРВ У СБ України  та міськрайвідділ   
УМВС   України спільно з підрозділами Мукачівського 
прикордонного загону 2018-2020 роки 

Термін: постійно 

5.Запровадити моніторинг запрошень для відвідування України і в'їзду в 
Україну іноземців та осіб без громадянства з країн Південно-Східної Азії, 
Близького, Середнього Сходу та Африки з навчальною і туристичною метою, в разі 
потреби підготувати відповідні пропозиції. 

Виноградівського МРВ У СБ України   та міськрайвідділ   
УМВС   України спільно з підрозділами Мукачівського 
прикордонного загону 2018-2020 роки 

Термін:постійно 

6.Забезпечити проведення міжвідомчих семінарів-нарад для вирішення 
спільних питань з проблем нелегальної міграції. 

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, 
мобілізаційної  роботи та НС міськвиконкому спільно з 
підрозділами Мукачівського прикордонного загону, 
міськрайвідділом    УМВС України та Виноградівського 
МРВ У СБ України в Закарпатській області 2018-2020 

роки  

Термін : постійно 

 



7. 3 метою запобігання порушенням законодавства про правовий статус 
іноземців, розкриття і припинення злочинів, інших правопорушень, що вчиняються 
іноземцями та особами без громадянства, у тому числі у співучасті з громадянами 
України, зміцнення контролю за створенням і функціонуванням спільних 
підприємств, компаній, сфера діяльності яких пов'язана з іноземним туризмом, 
навчальних закладів, що здійснюють підготовку іноземців та осіб без 
громадянства, забезпечити не рідше одного разу на рік проведення відповідних 
цільових профілактичних заходів. 

 
Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, 
мобілізаційної  роботи та НС міськвиконкому спільно з 
підрозділами Мукачівського прикордонного загону, 
райміськвідділом УМВС України та Виноградівського 
МРВ У СБ України в Закарпатській області 2018-2020 

роки 

Термін: постійно 

 
  8. Через засоби масової інформації інформувати населення про стан 

боротьби з незаконною міграцією та результати роботи правоохоронних органів 
щодо протидії незаконній міграції. 

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, 
мобілізаційної  роботи та НС міськвиконкому спільно з 
райміськвідділом УМВС України та Виноградівського 
МРВ У СБ України в Закарпатській області 2018-2020 

роки 

Термін: постійно 

 

Фінансове обґрунтування видатків, необхідних для 

реалізації заходів Програми 

 

 Для виконання заходів Програми необхідно. 

1. Придбати автотранспортну базу спеціального призначення. 

              2. Забезпечити утримання спеціальних автомобілів, а саме: технічне 

обслуговування, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, технічне 

обладнання тощо. 

             3. Придбати засоби зв'язку, оргтехніку та інший необхідний інвентар, 

обладнання. Передбачити зведене фінансування визначених цією Програмою 

заходів у 2018-2020 роках згідно з додатком. 

4. Передбачити    зведене    фінансування    заходів,    визначених    цією 

Програмою 

у 2018-2020 роках згідно з додатком. 

Згідноп.2 ст.18 Закону України «Про СБУ» органи місцевої державної 

адміністрації та місцевого самоврядування сприяють Службі безпеки України, її 

органам та підрозділам у забезпеченні транспортом і зв’язком. 

 

 

Секретар ради                                                                                           В. Ерфан 

 

                     

 


