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ПРОГРАМА 
діяльності  громадських  організацій Хустської міської територіальної громади, 

   які потребують соціального захисту  на 2020 - 2022 роки 

(нова редакція) 

  

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

           Правовою основою  діяльності формувань  є Конституція України, Закони 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про участь  громадян  в 

охороні громадського порядку  і державного кордону». 

Громадські  формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону є добровільними, самостійними громадськими організаціями, які 

сприяють посиленню соціального захисту, здійснюють підтримку  громадської 

діяльності, тісно співпрацюють з органами влади та іншими державними 

органами  та громадськими організаціями. 

У своїй діяльності громадські формування керуються законодавчими 

актами та діють на підставі своїх Статутів, прийнятих установчими зборами та 

зареєстрованими в управлінні юстиції. 

 Діяльність організацій поширена на всій території Хустської міської 

територіальної громади. 

2. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

 Метою програми є сприяння забезпечення безпеки життєдіяльності, 

благоустрою, законності та громадського порядку в Хустській міській 

територіальній громаді,  діяльності громадських організацій, які потребують 

соціального захисту, підвищення  рівня  забезпечення прав  та свободи громадян 

громади, безпеки їх життєдіяльності, посилення контролю  за станом 

правопорядку  в громадських місцях, виконання правил з питань благоустрою, 

підвищення ефективності  реагування  у разі  та виникнення  надзвичайних 

ситуацій, забезпечення соціальної справедливості, здійснення всебічного захисту.  

        Залучення представників зазначених громадських організацій до процесу 

проведення патріотичного виховання молоді, роз’яснювальної роботи серед 

населення щодо необхідності послідовної реалізації політичного курсу на 

демократичні перетворення в Україні, а також забезпечення депутатських 

традицій з метою сприяння виконавчим органам Хустської міської ради в 

організації виконання Конституції і законів України та прийнятих рішень з питань 

соціально-економічного розвитку. 

 

3. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Основними завданнями Програми є: 

    - забезпечення виконання рішень міської ради, виконавчого комітету з питань, 

що стосуються громадського порядку та безпеки життєдіяльності громадян, 



дотримання правил з питань благоустрою, торгівлі, підтримання в належному 

санітарному стані території Хустської міської територіальної громади; 

      - участь в забезпеченні громадського порядку під час проведення масових 

акцій; 

     - своєчасне та достовірне інформування служб життєзабезпечення та 

відповідних організацій, в тому числі про виникнення надзвичайних ситуацій; 

     - забезпечення охорони будівель органів місцевого самоврядування, об’єктів 

комунальної власності;  

     - участь в забезпеченні охорони території, об’єктів, особистого майна громадян 

під час виникнення надзвичайних ситуацій; 

- надання допомоги органам внутрішніх  справ  у забезпеченні громадського 

порядку і громадської безпеки, запобіганням адміністративним порушенням і 

злочинам; 

- інформування  органів та підрозділів  внутрішніх справ  про вчинені або ті  

що готуються злочини, місця зосередження  злочинних угруповань; 

     - проведення конференцій, семінарів, зборів та виїзних засідань керівних 

органів цих громадських організацій згідно зі Статутами; 

     - здійснення іншої діяльності, передбаченої Статутами організацій. 

 

4. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Хустської міської територіальної громади згідно з додатком та інших джерел, 

незаборонених чинним законодавством. 

   

 

 

  Секретар ради                                                                                Василь ГУБАЛЬ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


