
 



                                                                                                                                                                                                   Додаток 3 до Програми 

                                                                                                                                                                                 затверджений рішення І сесії Хустської міської  

                                                                                                                                                                                  ради VIII скликання від 31.05.2021 року № 251 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 

Програми із підтримки законності та правопорядку на території Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк 

вико-

нання 

захо-

дів 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень,  

у тому числі: 
Очікувані результати 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Забезпечення 

ефективної реалізації 

державної політики у 

сфері кримінальної 

політики на території 

Хустської міської 

територіальної 

громади 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-

2023 

роки  

Хустська 

окружна 

прокуратура  

Бюджет 

Хустської 

міської 

територіальної 

громади  

-- -- -- 

Посилити контроль за додержанням 

законодавства у сфері боротьби зі 

злочинністю у ході реалізації 

пріоритетних напрямів кримінальної 

політики на території Хустської 

міської територіальної громади; 

забезпечити проведення заходів, 

спрямованих на належну 

координацію діяльності 

правоохоронних органів району на 

території Хустської міської 

територіальної громади у сфері 

протидії злочинності та корупції з 

урахуванням норм Положення про 

координацію діяльності 

правоохоронних органів у сфері 

протидії злочинності та корупції; 

здійснити матеріально-технічне, 

інформаційно-аналітичне 

забезпечення органів прокуратури 

району у ході реалізації пріоритетних 

напрямів діяльності у сфері 

кримінальної політики на території 

Хустської міської територіальної 

громади. 

Проведення заходів, спрямованих на 

належну координацію діяльності 

правоохоронних органів району на 

території Хустської міської 

територіальної громади у сфері 

протидії злочинності та корупції з 

урахуванням норм Положення про 

координацію діяльності 

правоохоронних органів у сфері 

протидії злочинності та корупції 

2021-

2023 

роки 

Хустська 

окружна 

прокуратура 

Бюджет 

Хустської 

міської 

територіальної 

громади 

-- -- -- 

Придбання автомобільної, офісної 

та комп’ютерної техніки, засобів 

зв’язку, іншого обладнання та 

оргтехніки, господарського 

інвентаря, меблів, обладнання, 

будівельних матеріалів, витратних 

матеріалів та канцелярських товарів  

2021-

2023 

роки 

Хустська 

окружна 

прокуратура 

Бюджет 
Хустської 

міської 

територіальної 

громади 
0,0 0,0 0,0 

    ВСЬОГО: 0,0 0,0 0,0  

                   

              Секретар ради                                                                                 Василь ГУБАЛЬ 


