
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 21.02.2017 № 19-10/VII
м. Золотоноша

Про затвердження Програми з реалізації державної політики у сфері
забезпечення державної безпеки України на території м. Золотоноша
на 2017-2018 роки

З метою реалізації державної політики у сфері посилення заходів з
протидії злочинів та правопорушень, спрямованих на захист конституційних
прав і свобод громадян, враховуючи лист (14.12.2016 № 2408), керуючись п. 22
ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,-

міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму з реалізації державної політики у сфері
забезпечення державної безпеки України на території м. Золотоноша на 2017-
2018 роки (далі - Програма) (додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Золотоніської міської
ради (Степовенко Г.А.) при формуванні бюджету міста в межах наявних
фінансових ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і
міською радою, передбачити фінансування заходів цієї Програми.

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику
міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на
постійну комісію з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торговельного
обслуговування, господарської діяльності (Нелін І.І.).

Міський голова В.О. Войцехівський
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Додаток до
рішення міської ради
від 21.02.2017 № 19-10/VII

ПРОГРАМА
з реалізації державної політики у сфері забезпечення державної безпеки

України на території м. Золотоноша на 2017-2018 роки

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Програма реалізації державної політики у сфері посилення заходів з

протидії злочинів та правопорушень, спрямованих на підрив основ
національної безпеки, негативний влив на суспільно-економічні процеси,
захист інтересів держави, конституційних прав і свобод громадян від
протиправних посягань у сфері державної безпеки та громадського порядку в
умовах складної соціально-економічної ситуації вимагають вжиття додаткових
заходів, спрямованих на вдосконалення роботи по профілактиці, попередженню
та розкриттю злочинів і правопорушень, мінімізацію негативного впливу
злочинних структур на процеси, які відбуваються в регіоні, зокрема:

1. З метою запобігання впливу організованих злочинних груп та здійснення
ними контролю за прийняттям управлінських рішень органами виконавчої влади
та місцевого самоврядування провести додаткові заходи щодо виявлення
корумпованих зв'язків злочинних угруповань та посадових осіб органів
місцевого самоврядування. Здійснити додаткові заходи по виявленню та
документуванню фактів корупційних діянь в діяльності посадових осіб цих
органів.

2. Виконати комплекс додаткових заходів по протидії злочинності у
бюджетній сфері, нецільового використання бюджетних коштів та їх
розкрадань, виявленню фактів отримання неправомірної вигоди посадовими
особами органами місцевого самоврядування.

3. У зв'язку з загостренням криміногенної ситуації, пов'язаної із
використанням зброї масового ураження, провести додаткові заходи щодо
виявлення та вилучення із незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів і
вибухових речовин, виявлення та перекриття стійких каналів їх нелегального
надходження на територію міста, зокрема, пов'язаних з переміщенням із зони
проведення антитерористичної операції на Сході України.

4. З метою забезпечення безпеки здоров'ю населення, що проживає на
території обслуговування, провести додаткові заходи по протидії поширенню
наркоманії та викриття каналів нелегального надходження на територію міста
наркотичних та психотропних речовин, причетності суб'єктів, яким видана
ліценз ія  на діяльність з їх придбання, зберігання та реалізацію, до незаконних
операцій з наркотичними засобами.

5. З метою запобігання посяганням на об'єкти підвищеної техногенної
небезпеки здійснити комплекс додаткових заходів з виявлення груп.

терористичної та диверсійної спрямованості, організованих злочинних
угруповань та окремих осіб, схильних до вчинення зазначених злочинів,
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припинення їх діяльності.
6. Вжити додаткових заходів щодо попередження терористичних проявів

на території обслуговування під час організації і проведення масових заходів,
на транспорті, об'єктах залізничної інфраструктури, життєзабезпечення регіону
та інших уразливих об'єктах.

7. Здійснити відпрацювання регіону, спрямоване на недопущення
вербування громадян для участі у бойових діях в зонах збройних конфліктів,
діянь сепаратистського спрямування, нелегальної міграції.

8. Забезпечення сталої профілактики та протидії злочинності, належного
виконання заходів по захисту конституційного ладу, інтересів держави від
протиправних посягань, захисту прав і свобод громадян вимагає додаткового
витрачання паливно-мастильних матеріалів, придбання сучасного спеціального
обладнання і техніки, вирішення інших питань матеріально - технічного
забезпечення підрозділів УСБУ в Черкаській області, задіяних у їх виконанні.

9. Підвищення ефективності роботи з виконання заходів по запобіганню
впливу на соціально-економічну ситуацію в регіоні негативних проявів,
недопущення, виявлення і припинення правопорушень та злочинів потребує
виділення додаткових коштів на IV квартал 2016 року.

2. Джерела фінансування програми
Фінансування заходів, визначених програмою, здійснювати за рахунок

коштів міського бюджету по КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів».

3. Напрями використання коштів по Програмі
Кошти використовуються для забезпечення ефективного та

результативного виконання завдань, передбачених програмою, що дасть змогу
забезпечити участь УСБУ у протидії злочинів та правопорушень, спрямованих
на підрив основ національної безпеки, негативний влив на суспільно-
економічні процеси, захист інтересів держави, конституційних прав і свобод
громадян від протиправних посягань у сфері державної безпеки та
громадського порядку в умовах складної соціально-економічної ситуації.

4. Паспорт Програми
Паспорт Програми визначає суму коштів, необхідних для виконання

Програми, законодавчі підстави її реалізації, мету, завдання, напрямки
діяльності, а також результативні показники, на підставі яких здійснюється
контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів та
аналіз бюджетної програми.

Головний розпорядник бюджетних коштів Програми - Виконавчий
комітет Золотоніської міської ради.

5. Перелік заходів виконання Програми
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№
п/п

Найменування організаційних заходів Строки
виконання

Виконавці

1 2 3 4
1 Проведення додаткових заходів щодо

виявлення корумпованих зв'язків
злочинних угруповань та посадових осіб
державних органів та органів місцевого
самоврядування.

Постійно Золотоніський
МРВ.

УСБУ в Черкаській
області

2 Здійснення додаткових заходів по
виявленню та документуванню фактів
корупційних діянь в діяльності посадових
осіб цих органів.

Постійно Золотоніський
МРВ.

УСБУ в Черкаськії!
області

3 Виконання комплексу додаткових заходів
з протидії злочинності у бюджетній сфері,
нецільового використання бюджетних
коштів та їх розкрадань, виявленню
фактів отримання неправомірної вигоди
посадовими особами органами місцевого
самоврядування.

Постійно Золотоніський
МІ'В.

УСБУ в Черкаській
області

4 Проведення додаткових заходів щодо
виявлення та вилучення із незаконного
обігу вогнепальної зброї, боєприпасів і
вибухових речовин, виявлення та
перекриття стійких каналів їх
нелегального надходження на територію
регіону, зокрема, пов'язаних з
переміщенням із зони проведення
антитерористичної операції на Сході
України.

Постійно Золотоніський
МРВ.

УСБУ в Черкаській
області

5 Проведення додаткових заходів з
протидії поширенню наркоманії та
викриття каналів нелегального
надходження на територію міста
наркотичних та психотропних речовин,
причетності суб'єктів, яким видана
ліцензія на діяльність з їх придбання,
зберігання та реалізацію, до незаконних
операцій з наркотичними засобами.

Постійно Золотоніський
МРВ.

УСБУ в Черкаській
області



5

6 Здійснення комплексу додаткових
заходів з виявлення груп терористичної
та диверсійної спрямованості,
організованих злочинних угруповань та
окремих осіб, схильних до вчинення
зазначених злочинів, припинення їх
діяльності.

Постійно Золотоніський
МРВ,

УСБУ в Черкаській
області

7 Вжиття додаткових заходів щодо
профілактики та попередження
терористичних проявів на території
обслуговування під час організації і
проведення масових заходів, на
транспорті, об'єктах залізничної
інфраструктури, життєзабезпечення
регіону та інших диверсійно вразливих
об'єктах.

Постійно Золотоніський
МРВ,

УСБУ в Черкаській
області

8 Недопущення вербування громадян для
участі у бойових діях в зонах збройних
конфліктів, діянь сепаратистського
спрямування, нелегальної міграції.

Постійно Золотоніський
МРВ.

УСБУ в Черкаській
області

Секретар ради Н.О.Сьомак
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