
 

 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
двадцятої сесії сьомого скликання 

(друге засідання) 

 

03 березня 2017 року                                                                                           № 54 

 

Про затвердження Програми 

покращення матеріально-технічного  

забезпечення особового складу  

Управління Служби безпеки України  

в Полтавській області на 2017рік 

 

      Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання від 04 березня 2011 року „Про Порядок 

розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, 

моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм 

економічного та соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської 

ради“, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму покращення матеріально-технічного 

забезпечення особового складу Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області на 2017рік (додається). 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на 
Управління Служби безпеки України в Полтавській області (Ю. Рахівський) та  

фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.) 

 

 

Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ 



Додаток  

до рішення двадцятої сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

(друге засідання) 

03 березня 2017 року №  54 

 

 

 

 

 

                  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

м.Пирятин 



1. Паспорт  Програми 

 

Назва Програми Програма покращення матеріально-технічного 

забезпечення особового складу Управління Служби 

безпеки України в Полтавській області на 2017рік 

(далі - Програма) 

Підстава для  

розробки 

Програми 

Закон України „Про Службу безпеки України“; 

Закон України „Про оперативно-розшукову 

діяльність“; 

Закон України „Про організаційно-правові основи 

боротьби з організованою злочинністю“; 

Закон України „Про контррозвідувальну діяльність“; 

Закон України „Про місцеве самоврядування“; 

Статут територіальної громади міста Пирятина; 

Лист Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області від 27.01.2017 № 66/41-112 

Замовник 

Програми 

Управління Служби безпеки України в Полтавській 

області 

Координатор  

Програми 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Шикеринець І.С. 

Основні 

розробники 

Програми 

Управління Служби безпеки України в Полтавській 

області 
 

Основні виконавці  

Програми 

Управління Служби безпеки України в Полтавській 

області, фінансове управління міської ради  
 

Мета Програми Сприяння забезпеченню суспільної безпеки, 

запобіганню та протидії злочинам, що належать до 

компетенції органів СБУ, зокрема фінансування 

тероризму, шпигунству, вчиненню диверсій 

або терористичних актів 

Завдання 

Програми 

Покращення матеріально-технічного забезпечення 

особового складу Управління Служби безпеки 

України в Полтавській області 

Основні заходи  

Програми 

Надання допомоги в реалізації поставлених завдань 

щодо матеріально-технічного забезпечення 

особового складу Управління Служби безпеки 

України в Полтавській області, що беруть участь в 

антитерористичній операції 

Терміни реалізації  

Програми 

2017 рік 

Джерела 

фінансування 

Програми 

Бюджет міської об’єднаної територіальної громади  



Обсяги  

фінансування 

200,0 тис. грн. 

Очікувані  

результати 

реалізації 

Програми 

Здійснення практичних заходів з виявлення та 

припинення протиправної діяльності груп, учасники 

яких займаються ескалацією громадянського 

конфлікту в Україні, поширенням сепаратистських 

настроїв і тероризму, їх фінансуванням, протидія 

налагодженню і використанню каналів контрабанди, 

переміщенню на територію Пирятинської об’єднаної 

територіальної громади радикально налаштованих 

осіб 

Система контролю 

за виконанням  

Програми 

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради, 

постійна комісія міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та підприємництва: 

1) розгляд звіту про результати реалізації 

Програми по завершенню звітного року;  

2) контроль за використанням фінансових 

ресурсів; 

3) сприяння своєчасному і повному 

забезпеченню фінансовими ресурсами заходів 

Програми в межах встановленого бюджетного 

фінансування; 

4) координування використання ресурсів та 

виконання заходів Програми; 

5) проведення перевірок процесу реалізації 

Програми, ефективного та цільового використання 

бюджетних коштів, виділених на покращення 

матеріально-технічного забезпечення особового 

складу Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області. 
 

 

 

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

Програма спрямована на здійснення практичних заходів з виявлення та 

припинення протиправної діяльності груп, учасники яких займаються 

ескалацією громадянського конфлікту в Україні, поширенням сепаратистських 

настроїв і тероризму, їх фінансуванням, протидії налагодженню і використанню 

каналів контрабанди, переміщенню на територію Пирятинської об’єднаної 

територіальної громади радикально налаштованих осіб.  

 

 

 



3. Мета Програми 

 

Метою Програми є:  

сприяння забезпеченню суспільної безпеки, запобіганню та протидії 

злочинам, що належать до компетенції органів СБУ, вчиненню диверсій або 

терористичних актів на території об’єднаної громади. 
 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування 
 

Замовником Програми є Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області. 

Відповідальним за виконання Програми є Управління Служби безпеки 

України в Полтавській області, фінансове управління міської ради. 

        Фінансування Програми здійснюється з бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в межах асигнувань, передбачених на визначені 

видатки.  
 

5. Терміни та етапи виконання Програми 
 

Програма передбачає проведення видатків у 2017 році. 
  

6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
   

 Основним завданням і заходом програми є надання допомоги в реалізації 

поставлених завдань щодо матеріально-технічного забезпечення особового 

складу Управління Служби безпеки України в Полтавській області, що беруть 

участь в антитерористичній операції.  
 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

 Контроль за ходом виконанням Програми здійснює заступник  міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринець І.С. та 

постійна комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та підприємництва. 

 

 

 

Секретар міської ради       Т.Г.Чайка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

Паспорт Програми  

покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу  

Управління Служби безпеки України в Полтавській області  

на 2017 рік 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконком  Пирятинської  міської  ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення Програми 

Розпорядження  міського  голови  від 07.02.2017 № 12 

3. Розробник Програми Управління Служби безпеки України в Полтавській 

області, 

4. Співрозробник Програми  

5. Відповідальний виконавець Програми Управління Служби безпеки України в Полтавській 

області, фінансове управління міської ради 

6. Учасники Програми  

7. Термін реалізації Програми 2017 рік 

7.1. Етапи виконання Програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього,  

у тому числі: 

200,0  тис. грн. 

9.1. коштів міської ОТГ 200,0  тис.  грн. 

9.2 коштів інших джерел  

 

 

Додаток 2 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу 

Управління Служби безпеки України в Полтавській області 

на 2017 рік 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 

виконання 

Програми,  

тисяч гривень 
І ІІ ІІІ 

2017 рік 201__рік 20__рік 20__ - 20__р.р. 
 

20__ - 20__р.р. 

Обсяг ресурсів, 

усього (тис. грн.), 

у тому числі: 

 

200,0 

 

  

    

200,0 

 

кошти міської ОТГ 

 

 

200,0 

 

 

  

    

200,0 

кошти не 

бюджетних  

джерел 

 

- 

     

- 

 



Додаток 3 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м. Пирятин 

            

Напрями діяльності та заходи Програми 

покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу  

Управління Служби безпеки України в Полтавській області  

на 2017 рік   

    

№  

 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік заходів 

програми 

 

 

Строк 

викона

ння 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансу-

вання 

 

 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. гривень,  

у тому числі: 

Очікува-

ний  

результат 

 

 

1. Здійснення практичних 

заходів з виявлення та 

припинення 

протиправної діяльності 

груп, учасники яких 

займаються ескалацією 

громадянського 

конфлікту в Україні, 

поширенням 

сепаратистських 

настроїв і тероризму, їх 

фінансуванням, протидії 

налагодженню і 

використанню каналів 

контрабанди, 

переміщенню на 

територію Пирятинської 

об’єднаної 

територіальної громади 

радикально 

налаштованих осіб 

Надання допомоги 

в реалізації 

поставлених 

завдань щодо 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

особового складу 

Управління 

Служби безпеки 

України в 

Полтавській 

області, що беруть 

участь в 

антитерористичній 

операції 

2017 

рік 

Виконком   

міської  

ради 

Кошти  

міської 

ОТГ 

200,0 

 

Виконання 

 

 

Додаток 4 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин 

 
Календарний план Програми 

покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу  

Управління Служби безпеки України в Полтавській області на 2017 рік   

 

Пирятинська  міська  рада Полтавської  області   

вул. Соборна, 21, м.Пирятин  

 
Код відомчої класифікації _______01_________________________________  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету____0118370_________________________ 

Код КЕКВ ____3220______________________________________________ 

 

 

№

  

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено 

 на 2017 рік, 

тисяч гривень 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 



В
сь

о
го

, 

ти
с.

 г
р

н
. В т.ч. за 

рахунок 

загально

го фонду 

бюджету 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь
 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь
 

1 Державна 

безпека 

України 

Рішення      

20-ої сесії  

міської  

ради  від 

03.03. 

2017 

№ 54 

Виконком 

міської ради 

200,0 

 

 

 

200,0    

1
0

0
,0

 

  

1
0
0

,0
 

     

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу 

 (кошти загального фонду/кошти спеціального фонду)                                                                               

 

 

 

Головний спеціаліст відділу 

економічного прогнозування Н.М. Троян 

 

 

Секретар міської ради       Т.Г.Чайка 
 

 

03 березня  2017 року 

 


