
 

   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                          рішенням ІІ  сесії Хустської міської ради   

                                                                                          VIII скликання від 20.10.2021 року № 475 

 

Програма  

із підтримки законності та правопорядку на території Хустської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

(із змінами) 

 

1. Загальні положення 

 

Програму із підтримки законності та правопорядку на території Хустської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі – Програма) розроблено 

відповідно до норм Конституції України, Законів України „Про місцеве 

самоврядування в Україніˮ, „Про прокуратуру”, „Про організаційно-правові 

основи боротьби з організованою злочинністю”, „Про забезпечення безпеки осіб, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві”, Указу Президента України від 

10.04.1997 №319 „Про національну програму боротьби з корупцією”, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 №1126-р „Про 

схвалення Стратегії боротьби з організованою злочинністю” і направлено на 

забезпечення підвищення ефективності роботи органів прокуратури у реалізації 

пріоритетних напрямів діяльності у сфері кримінальної політики на території 

Хустської міської територіальної громади (далі – міська громада), посилення 

взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

громадськості у протидії всім формам злочинів. 

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми. 

 

2. Мета Програми 

 

Метою Програми є ефективна реалізація державної політики у сфері 

кримінальної політики шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на організацію і процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями 

органів правопорядку, підтримання публічного обвинувачення в суді,  

координацію робіт правоохоронних органів у сфері реалізації кримінальної 

політики, що сприятимуть додатково налагодженню дієвої співпраці 

правоохоронних органів, центральних і місцевих органів виконавчої влади у 

зазначеній сфері, стабільному соціально-економічному розвитку міської громади, 

покращенню інвестиційного клімату. 

 

3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямовано Програму: 

 

Ефективне запобігання та протидія усім правопорушенням є основною 

задачею системи кримінальної юстиції. Разом з тим, враховуючи найбільш 

актуальні інтереси та очікування суспільства, та стан злочинності, органам 

прокуратури та відповідним органам правопорядку необхідно організовувати 

свою діяльність з метою сприяння якомога швидшому та всебічному 



розслідуванню та притягненню до відповідальності правопорушників насамперед 

за такими пріоритетами:  

корупційні злочини з фокусом на найтяжчі злочини цієї категорії, 

зосередивши особливу увагу на розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних від таких злочинів; 

тяжкі та особливо тяжкі злочини, вчинені у кредитно-фінансовій сфері, з 

особливою увагою на розслідування зловживань при отриманні рефінансування; 

злочини, вчинені організованими групами і злочинними організаціями, 

зосередивши особливу увагу на протидії та розкритті замовних вбивств; 

злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів, зосередивши особливу увагу на 

розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних від їх збуту; 

злочини у сфері екології і незаконного використання природних ресурсів; 

транснаціональні злочини, зокрема вчинені у кіберпросторі; 

порушення прав людини співробітниками правоохоронних органів. 

 

Програма забезпечить ефективну реалізацію державної політики у сфері 

кримінальної політики на території міської громади шляхом розроблення та 

здійснення комплексу заходів, спрямованих на організацію діяльності щодо 

сприяння якомога швидшому та всебічному розслідуванню та притягненню до 

відповідальності правопорушників, а також налагодженню дієвої співпраці між 

міською радою та Закарпатською обласною прокуратурою, Хустською окружною 

прокуратурою у зазначеній сфері. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів  

та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Хустської 

міської територіальної громади. 

Загальний обсяг коштів, необхідних для її реалізації, наведено у додатку 2 до 

Програми). 

Строк реалізації Програми: 2021-2023 роки. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

У ході виконання Програми планується здійснити такі заходи: 

здійснення органами прокуратури постійного моніторингу і аналізу стану 

криміногенної ситуації і правопорядку на території Хустської міської 

територіальної громади, ефективності заходів правоохоронних органів району на 

території міської громади; 

висвітлення роботи органів прокуратури, спрямованої на попередження та 

боротьбу зі злочинністю, здійснення підготовки та публікації матеріалів з цих 

питань у засобах масової інформації, розміщення на офіційних інтернет-ресурсах, 

проведення прес-конференцій тощо, а також систематичне вивчення думки 

громадян щодо роботи окружної прокуратури; 

постійне звітування перед органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування щодо стану виконання завдань органами прокуратури у сфері 

кримінальної політики на території Хустської міської територіальної громади; 



посилення контролю за додержанням законодавства у сфері боротьби зі 

злочинністю; 

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; 

вжиття скоординованих заходів з розкриття тяжких та особливо тяжких 

кримінальних правопорушень, пов’язаних із посяганням на особисту та майнову 

безпеку громадян; 

організація діяльності щодо розслідування та притягнення до 

відповідальності правопорушників за корупційні злочини; 

здійснення заходів щодо виявлення та локалізації стійких суспільно-

небезпечних організованих груп та злочинних організацій, їх лідерів, 

кримінальних авторитетів та „злодіїв у законіˮ, які впливають на соціально-

економічну і криміногенну ситуацію на території міської громади; 

організація комплексу заходів щодо боротьби із злочинністю у сфері екології 

і незаконного використання природних ресурсів; 

організація ефективної роботи щодо боротьби із злочинною діяльністю 

організованих груп, учасники яких займаються незаконним обігом наркотичних 

засобів та причетні до створення міжнародних та міжрегіональних нарко-трафіків; 

матеріально-технічне, інформаційно-аналітичне забезпечення органів 

прокуратури району у реалізації пріоритетних напрямів діяльності у сфері 

кримінальної політики на території 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). 

У ході виконання Програми очікується: 

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.  

Система фінансового забезпечення Програми передбачає суттєве покращення 

стану реалізації пріоритетних напрямів діяльності у сфері кримінальної політики 

на території Хустської міської територіальної громади органами прокуратури.  

Наявність достатньої кількості автотранспорту, належного матеріально-

технічного забезпечення надасть змогу організовувати діяльність органів 

прокуратури з метою сприяння якомога швидшому та всебічному розслідуванню 

та притягненню до відповідальності правопорушників. 



Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми наведено у додатку 3 до 

Програми. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює 

Закарпатська обласна прокуратура та відділ з питань діяльності правоохоронних 

органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету 

Хустської міської ради. 

Відповідальним за подання інформації про виконання Програми є 

Закарпатська обласна прокуратура, яка забезпечує реалізацію заходів Програми, 

аналізує виконання основних її завдань, подає інформацію про стан її виконання 

Хустській міській раді. 

 

 

 

Секретар ради                                                                              Василь ГУБАЛЬ 


