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Програма 

 підтримки управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області 

Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України  

на 2022 рік 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

З метою створення ефективної системи запобігання виникненню умов, що 

сприяють вчиненню злочинів, удосконалення методів боротьби з організованою 

злочинністю, злочинністю в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, протидії корупції, захисту прав і свобод людини і громадянина 

та об’єктів права власності від протиправних посягань на території 

обслуговування, виникла потреба у покращенні матеріально-технічного 

забезпечення та створення належних умов для роботи управління стратегічних 

розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань 

Національної поліції України. 

Поточний рівень забезпечення безпеки Хустської міської територіальної 

громади та її жителів від різного виду загроз життю, здоров'ю та майну не 

повною мірою відповідає загальновизнаним стандартам безпеки.  

Цей стан справ вимагає розробки і реалізації заходів, спрямованих на 

вирішення завдань підвищення захищеності населення Хустської міської 

територіальної громади, яка на сучасному етапі є однією з найбільш 

пріоритетних завдань. При цьому проблеми безпеки населення Хустської міської 

територіальної громади повинні вирішуватися програмними методами. 

Ці завдання і повинна вирішити Програма підтримки управління 

стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних 

розслідувань Національної поліції України на 2022 рік (надалі – Програма).  

Програма розроблена у відповідності до Бюджетного кодексу України, 

законів України «Про Національну поліцію», «Про організаційно-правові основи 

боротьби з організованою злочинністю», інших законів України та підзаконних 

актів для вирішення питань із впровадження реформ, боротьби зі злочинністю, 

оздоровлення криміногенної ситуації. 

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми. 

 

2. Мета Програми 

Основною метою Програми є забезпечення боротьби з організованою 

злочинністю, злочинністю в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, протидії корупції, захисту прав і свобод людини і громадянина 

 



та об’єктів права власності від протиправних посягань на території 

обслуговування, покращення матеріально-технічної бази управління 

стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних 

розслідувань Національної поліції України. 
 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та 

джерела фінансування; строки та етапи виконання Програми  

 

Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв 

оцінки роботи поліцейських - з кількісних на якісні, враховує необхідність 

вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку, 

охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії 

злочинності та спрямована на досягнення якісного правоохоронного сервісу, 

відповідно до вимог суспільства, зміцнення технічної та ресурсної бази 

управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту 

стратегічних розслідувань Національної поліції України.  

Виділення коштів з бюджету Хустської міської територіальної громади 

дасть можливість реалізувати Програму з метою забезпечення діяльності та 

покращення матеріально-технічної бази управління стратегічних розслідувань в 

Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної 

поліції України для ефективного виконання функцій із забезпечення протидії 

організованій злочинності, захисту прав і свобод людини і громадянина та 

об’єктів права власності від протиправних посягань, профілактики злочинності 

на території Хустської міської територіальної громади. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Хустської міської територіальної громади (додаток 2 до Програми). 

 

4. Перелік завдань і заходів Програми та очікувані результати 

 

Програмою передбачені завдання і заходи, які спрямовані на: 

- своєчасне припинення кримінальних правопорушень; 

- усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що 

виникли внаслідок учинення кримінального правопорушення; 

- своєчасне оперативне реагування на заяви та повідомлення про 

кримінальні правопорушення або події; 

- виявлення, припинення і попередження незаконної діяльності суспільно 

небезпечних організованих груп (далі – ОГ) і злочинних організацій (далі - ЗО), 

які впливають на криміногенну ситуацію на території Хустської міської 

територіальної громади; 

- участь у здійсненні заходів, спрямованих на координацію діяльності 

органів (підрозділів) поліції у сфері боротьби з тероризмом відповідно до 

компетенції, визначеної законодавством України; 

- протидію корупції серед посадових осіб, на яких поширюється дія Закону 

України «Про запобігання корупції», вжиття заходів з метою виявлення 

корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією, та їх 

припинення відповідно до законодавства України; 



- здійснення відповідно до законодавства України заходів захисту 

працівників управління, інших підрозділів Національної поліції України, 

забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, членів їх сімей та 

близьких родичів цих осіб. 

У результаті виконання Програми очікується:  

- зростання довіри населення до поліції; 

- посилення у громадян почуття власної безпеки на території проживання; 

- поліпшення оперативності реагування поліції на повідомлення про 

злочини, ефективності роботи з протидії злочинності; 

- зниження рівня організованої злочинності; 

- досягнути належного рівня фінансового та матеріального забезпечення 

правоохоронної та профілактичної діяльності.  

Напрями діяльності та заходи, очікувані результати Програми визначені у 

додатку 3 до Програми. 

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

У ході виконання Програми планується здійснити наступні заходи: 

 - систематичне інформування громадськості про результати публічної 

безпеки і порядку на території Хустської міської територіальної громади, 

розміщення в засобах масової інформації матеріалів з актуальних питань 

боротьби з організованою злочинністю, корупцією; 

 - проведення профілактичної роботи з особами, поведінка яких свідчить 

про їх наміри учинення кримінального чи адміністративного правопорушення; 

 - проводити серед населення інформаційно-роз’яснювальні та  

профілактичні роботи, спрямовані на посилення у громадян почуття власної 

безпеки на території Хустської міської територіальної громади; 

 - забезпечення здійснення заходів з виявлення окремих осіб, груп і 

організацій, дії яких спрямовані на підготовку та вчинення кримінальних та 

адміністративних правопорушень; 

- публікації на офіційних сайтах, виступи на телебаченні, радіо, - 

стосовно результатів роботи оперативників управління стратегічних 

розслідувань (документування та розкриття кримінальних злочинів, корупції 

тощо); 

- зміцнення матеріально-технічної бази управління стратегічних 

розслідувань, зокрема оснащення підрозділів, які безпосередньо здійснюють 

боротьбу з організованою злочинністю та корупцією сучасними системами і 

засобами зв’язку, спеціальними технічними засобами, справними 

автотранспортними засобами, сучасними системами безпеки, застосування 

засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на 

забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, 

інтересів суспільства і держави, протидії злочинності; 

 - створення належних умов для функціонування управління стратегічних 

розслідувань та його підрозділів шляхом проведення поточних ремонтів 

приміщень. 



 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координація робіт з виконання Програми покладається на Державну 

установу «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України»,  

управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту 

стратегічних розслідувань Національної поліції України, контроль за ходом її 

реалізації здійснюється Хустською міською радою та її виконавчим комітетом. 

Звіт про виконання Програми щороку подає Державна установа «Центр 

обслуговування підрозділів Національної поліції України», управління 

стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних 

розслідувань Національної поліції України виконавчому комітету Хустської 

міської ради.   

 

 

 

Секретар ради                  Василь ГУБАЛЬ 

 

 


	- здійснення відповідно до законодавства України заходів захисту працівників управління, інших підрозділів Національної поліції України, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб.

