
 

 

 

                                                                      

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят восьмої сесії сьомого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

09 квітня 2020 року № 186 

 

Про затвердження Програми покращення матеріально-технічного забезпечення 

особового складу підрозділів Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних сил на сході 

України, на 2020 рік 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням першого 

пленарного засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, 

затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і 

звітності про їх виконання та включення до Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, 

враховуючи лист Управління Служби безпеки України в Полтавській області 

від 12 березня 2020 року №66/21/2-2566, висновки та рекомендації постійних 

комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму покращення матеріально-технічного 

забезпечення особового складу підрозділів Управління Служби безпеки 

України в Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних сил на 

сході України, на 2020 рік, що додається. 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на 

Управління Служби безпеки України в Полтавській області (Борзілов Є.В.) та 

фінансове управління Пирятинської міської ради (Кеда С.Ю.) в частині 

передачі міжбюджетних трансфертів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Безушко Л.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 шістдесят восьмої сесії 

(друге пленарне засіданян)  

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання  

09 квітня 2020 року № 186 
 

 

 

 

 

 

Програма покращення матеріально-

технічного забезпечення особового складу 

підрозділів Управління Служби безпеки 

України в Полтавській області, які беруть 

участь в операції об'єднаних сил на сході 

України, на 2020 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Пирятин – 2020 



1. Вступ 

 

Програма покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу 

Управління Служби безпеки України в Полтавській області на 2020 рік (далі - 

Програма) розроблена на підставі Законів України „Про Службу безпеки України“, 

„Про оперативно-розшукову діяльність“, „Про організаційно-правові основи 

боротьби з організованою злочинністю“, „Про контррозвідувальну діяльність“, „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, Статуту територіальної громади Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

Основними заходами 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 операції 

об’єднаних сил на сході України. 

Програма передбачає 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. 

 

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.  

В складному соціально-економічному стані, в якому знаходиться наша країна під 

час проведення операції об’єднаних сил в Донецькій і Луганській областях, в зв’язку 

із напруженою ситуацією в анексованому Криму особливої актуальності набула 

проблема боротьби з тероризмом. Тероризм, у всій різноманітності його форм, став 

одним із найнебезпечніших явищ на нашій планеті, набув глобального масштабу. 

Терористичні акти з кожним роком стають все більш ретельно організованими і 

жорстокими, з використанням найсучаснішої техніки, зброї, засобів зв’язку. Як 

прикриття для терористичних організацій функціонує система фірм, компаній, банків 

і фондів. Зростання терористичної активності відбувається на фоні складного 

економічного становища, загострення політичних та релігійних протиріч і інших 

подій, які суттєво дестабілізують соціально-політичну обстановку в регіонах. 

Наявність низки обставин, деструктивних, конфліктогенних та протестних чинників у 

суспільстві, роблять проблему активізації міжнародного та внутрішнього тероризму 

загрозливою і для України. 

Пріоритетну увагу за цих умов слід надавати питанням попередження 

терористичних проявів шляхом усунення потенційних джерел небезпеки. 

Складний економічний стан, в якому перебуває країна, тягне за собою 

недофінансування заходів, направлених на боротьбу з тероризмом, що ускладнює 

матеріально-технічне забезпечення воїнів в зоні ООС. 

 

 



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 
Пріоритетне завдання Програми, яке полягає у виробленні організаційних і 

правоохоронних заходів спеціальної спрямованості та матеріально-технічному 

забезпеченні їх виконання, вирішується шляхом придбання обладнання спеціального 

призначення для потреб підрозділів Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних сил на сході України. 

Фінансове забезпечення заходів даної Програми передбачає покращення 

матеріально-технічного стану підрозділів суб’єктів боротьби з тероризмом за рахунок 

бюджету Пирятинської міської ОТГ. 

Кошти, спрямовані на придбання сучасної спеціальної техніки та засобів, 

сприятимуть підвищенню ефективності діяльності підрозділів. 

  

5. Терміни та етапи виконання Програми 
Програма передбачає проведення видатків у 2020 році. 

  

6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
Основне завдання Програми полягає у забезпеченні своєчасного отримання та 

системного аналізу інформації щодо можливих терористичних загроз в Україні з 

урахуванням прогнозного моніторингу обстановки по лінії протидії тероризму в місті 

Пирятин та на території Пирятинської міської ОТГ при здійсненні оперативно-

службової діяльності підрозділів СБУ в Полтавській області. 

Конкретизовані заходи Програми: 

1. участь у заходах щодо забезпечення надійного функціонування 

територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання, реагування і 

припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків; 

2. щоквартальне уточнення планів оповіщення та алгоритмів дій на випадок 

проявів тероризму щодо об’єктів можливих терористичних посягань міста, а також 

порядку використання систем зв’язку і оповіщення в разі виникнення загрози або 

факту вчинення терористичного акту на підприємствах чи установах міста різної 

форми власності з метою підвищення рівня готовності сил і засобів підрозділам 

суб’єктів боротьби з тероризмом; 

3. систематичний аналіз отриманої протягом року інформації з проблем 

захисту техногенно-небезпечних об’єктів, на підставі якого визначаються передумови 

до загострення ситуації в місті з інформуванням про це зацікавлених підрозділів з 

метою удосконалення взаємодії та інформаційного обміну між міськими підрозділами 

суб’єктів боротьби з тероризмом; 

4. розробка рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності заходів 

щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчинення терористичних 

актів та інших злочинів, здійснюваних з терористичною метою, з урахуванням аналізу 

національного законодавства у сфері боротьби з тероризмом; 



5. розробка механізми посилення фізичного захисту об'єктів підвищеного 

ризику та життєзабезпечення (за окремим переліком), під час підготовки та 

проведення загальнодержавних і міських заходів з масовим скупченням людей; 

6. організація взаємодії суб'єктів боротьби з тероризмом з недержавними 

суб’єктами охоронної діяльності з питань запобігання та недопущення терористичних 

проявів, забезпечення безпеки об’єктів можливих терористичних посягань. 

Актуальність програми полягає в забезпеченні умов для здійснення 

підрозділами Служби безпеки України у Полтавській області практичних заходів з 

виявлення та припинення протиправної діяльності груп, незаконних формувань, 

учасники яких займаються ескалацією громадянського конфлікту в Україні, 

поширенням сепаратистських настроїв і тероризму, їх фінансуванням, сприяє 

ефективній протидії налагодженню та використанню каналів контрабанди, 

переміщенню на територію Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

радикально налаштованих осіб. 

Результати Програми: 

1. своєчасне виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню терористичних 

актів на території міста; 

2. підвищення готовності населення міста, органів місцевого самоврядування 

до дій в нестандартних ситуаціях, пов’язаних із ризиком скоєння терористичного 

акту; 

3. покращення взаємодії підрозділів, які залучаються до боротьби з 

тероризмом з органами місцевого самоврядування та адміністрацією об’єктів 

можливих терористичних посягань; 

4. покращення рівня правового виховання населення, навчання людей діям у 

різних нестандартних ситуаціях (при отриманні інформації про вчинення (загрозу 

вчинення) діяння з ознаками терористичного акту, щодо першочергових дій у разі 

виявлення ознак вибухового пристрою або схожих на них предметів); 

5. покращення матеріально-технічного стану підрозділів суб’єктів боротьби з 

тероризмом. 

Реалізація вказаної Програми забезпечить стійкий зв’язок між управлінською 

ланкою ООС та виконавцями, знизить можливість загибелі чи поранення 

співробітників штурмових груп, особового складу підрозділів суб’єктів боротьби з 

тероризмом під час проведення силової фази ООС, покращить оперативність та 

мобільність при виконанні заходів боротьби з тероризмом, покращить тактичні 

можливості штурмових груп, підвищить оперативність в системі оповіщення. 

  

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Контроль за ходом виконанням Програми здійснює заступник міського голови з 

питань діяльності виконкому міської ради Безушко Л.С. та постійна комісія міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

 

Начальник Управління Євген БОРЗІЛОВ 

 
 

 

 

 



 Додаток 1 

 до Програми 

 

П А С П О Р Т 
(загальна характеристика програми) 

„Покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів Управління Служби 

безпеки України в Полтавській області, які беруть участь в операції об'єднаних сил на сході України,  

на 2020 рік“   

 

1. Ініціатор розроблення програми Управління Служби безпеки України  

в Полтавській області 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 02.03.2020  

№ 47 

3. Розробник програми Управління Служби безпеки України  

в Полтавській області 

4. Співрозробник програми  

5. Відповідальний виконавець програми Управління Служби безпеки України  

в Полтавській області 

6. Учасник програми  

7. Термін реалізації програми 2020 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: 

 

150,0 тис. грн. 

  

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 150,0 тис. грн.   

 коштів інших джерел    

 

 

  
 Додаток 2 

 до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми 
„Покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів Управління Служби 

безпеки України в Полтавській області, які беруть участь в операції об'єднаних сил на сході України,  

на 2020 рік“   

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання програми,  

тис. грн. 2020 рік 20__ рік 20__ рік 

Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.),  

у тому числі: 
150,0   150,0 

кошти бюджету міської ОТГ 150,0   150,0 

кошти не бюджетних джерел 0,0 

 

  0,0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 Додаток 3 

 до Програми 
 

Напрями діяльності та заходи Програми 
„Покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів Управління Служби 

безпеки України в Полтавській області, які беруть участь в операції об'єднаних сил на сході України,  

на 2020 рік“ 
 

 №        Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  заходів  

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Відповідальний 

виконавець заходу 

програми 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. грн,  

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

1. Забезпечення 

суспільної 

безпеки, 

запобігання та 

протидія 

злочинам, що 

належать до 

компетенції 

органів СБУ, 

вчиненню 

диверсій або 

терористичних 

актів 

Придбання 

обладнання 

спеціального 

призначення 

для підрозділів 

УСБУ в 

Полтавській 

області, які 

беруть участь в 

ООС на сході 

України  

Березень -

Грудень 

2020 

Служба безпеки 

України в 

Полтавській 

області 

Бюджет 

Пирятинської 

міської ОТГ 

150,0 Протидія 

каналам 

контрабанди, 

переміщенню 

на територію 

Пирятинської 

міської ОТГ 

радикально 

налаштованих 

осіб 

Всього:     150,0  

 

 Додаток 4 

 до Програми 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Пирятинська  міська  рада 

вул. Соборна, 21, м.Пирятин, Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 
Код відомчої класифікації    02 

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету   0219800 

Код КЕКВ    2620 

 
 

Рік 

 

Показники 

 

Правова 

підстава 

 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2020 рік 

В тому числі по місяцях, тис. грн 

Всього, 

тис. грн 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

C
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 

 2020 Придбання 

обладнання 

спеціального 

призначення  

Рішення  

68 сесії 

міської ради 

від 09 квітня  

2020 року 

№ ____ 

Служба 

безпеки 

України в 

Полтавській 

області 

150,0 150,0 

   

1
5
0

,0
 

        

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

        (кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду) 

 

Начальник Управління Є.В.Борзілов 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 

 
09 квітня 2020 року 


