
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Сорок дев’ятої сесії 

 

27.04.2018 р.                                       Летичів                                          № 9 

  

Про внесення змін до Програми 

забезпечення національної безпеки на 

території Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області на 2017-2018 роки 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію 

про внесення змін до Програми забезпечення національної безпеки на 

території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області на 2017-2018 роки, Летичівська селищна рада   

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни до Програми забезпечення національної безпеки на 

території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області на 2017-2018 роки: 

1.1. Додатково передбачити у 2018 році обсяг фінансування з 

селищного бюджету в сумі 35 тис. грн. 

1.2. Внести зміни в додатки 1, 2, 3 до Програми, передбачивши обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для її реалізації, в сумі 65 тис. грн., з них 50 

тис. грн. у 2018 році. 

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (голова комісії Самолюк М.М.). 

   

Селищний голова                                                               І. Тисячний  



Затверджено  

рішенням 22 сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від 31.01.2017 р. № 5 

 

 

Програма забезпечення національної безпеки на території 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади  

Хмельницької області на 2017-2018 роки 

 
1. Загальні положення 

Програма забезпечення національної безпеки на території Летичівської 
селищної об’єднаної територіальної громади Хмельницької області на 2017-

2018 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про 
основи національної безпеки України», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про інформаційну безпеку 
України», «Про Службу безпеки України». 

Система забезпечення національної безпеки – це організована 
державою сукупність суб’єктів державних органів, громадських організацій, 
посадових осіб та окремих громадян, об’єднаних цілями та завданнями щодо 
захисту національних інтересів та їх пріоритетів, прогнозування, виявлення і 
оцінка можливих загроз, локалізація, деескалація та розв’язання конфліктів. 

Основною функцією системи забезпечення національної безпеки в усіх 
сферах її діяльності є здійснення планової й оперативної діяльності щодо 
забезпечення національної безпеки, визначення національних інтересів та їх 

пріоритетів, прогнозування, виявлення й оцінка можливих загроз, 
локалізація, деескалація та розв’язання конфліктів. 

 
2. Мета Програми 

Удосконалення оперативно-службової діяльності Хмельницького 
міського відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій 

області, покращення взаємодії з іншими правоохоронними органами, 
органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та 
трудовими колективами міста щодо забезпечення державної безпеки, 
матеріально-технічного забезпечення підрозділу з метою покращення 
ефективності його роботи та мобільності у реагуванні і попередженні 
злочинів, а також інших правопорушень. 

 
3. Заходи щодо реалізації Програми 

Проведення роботи, спрямованої на виявлення і припинення 
корупційних діянь, одержання неправомірної вигоди та інших зловживань 
посадовими і службовими особами органів державної виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, бюджетних установ. 

Проведення заходів, спрямованих на недопущення дестабілізації 
суспільно-політичної ситуації у державі, сприяння органам державної влади 
у підтриманні загальнодержавної злагоди та громадського миру, консолідації 



суспільства та формування структур демократичних інститутів в державі і 

органах влади на місцях. 
Проведення заходів, спрямованих на збереження та посилення рівня 

захисту відомостей, що містять державну таємницю, яка обробляється в 
органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, 
підприємствах та організаціях міста або відносяться до службової інформації. 

Проведення заходів, спрямованих на організацію та забезпечення 
ефективної протидії можливим терористичним загрозам у місцях масового 
перебування людей, вразливих промислових об’єктів, підприємств 
життєзабезпечення, транспортної інфраструктури тощо. 

Проведення міжгалузевих засідань і нарад з координації зусиль, 
аналізу та уточнення стратегії заходів щодо боротьби з організованою 

діяльністю та корупцією. 
Для забезпечення належного рівня виконання заходів, спрямованих на 

удосконалення форм і методів запобігання терористичним проявам, 
створення системи превентивного реагування на злочини проти основ 
національної безпеки передбачити в селищному бюджеті асигнування на 
придбання комплектуючих до службової автомобільної техніки, паливно-
мастильних матеріалів, обладнання охоронюваного периметру міського 
відділу, закупівлю технічних засобів отримання інформації. 

 
4. Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Загальний обсяг 
фінансування заходів програми складатиме 65 тис. грн. 

Виконавцем програми є Хмельницький міський відділ Управління 
Служби безпеки України у Хмельницькій області, а одержувачем бюджетних 
коштів на реалізацію програми є Управління Служби безпеки України у 
Хмельницькій області. 

 
5. Очікувані результати 

Реалізація Програми дасть можливість: 
- знизити загальний рівень загроз інтересам держави, зменшити вплив 

її організованих форм на економіку за рахунок створення належних умов для 
ефективного виконання службових обов’язків працівниками відділу; 

- зменшити рівень протиправних проявів на території громади за 

рахунок покращення мобільності працівників відділу; 
- запобігти виникненню умов, що сприяють вчиненню злочинів, 

удосконалити методи боротьби з тероризмом, контрабандою, організованою 
злочинною діяльністю та корупцією, забезпечити захист конституційних 
прав та свобод людини, провести правову та виховну роботу з населенням, 
посилити координацію дій правоохоронних органів з органами виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування. 

 

 

 



Додаток 1 
 

ПАСПОРТ 

Програми забезпечення національної безпеки на території 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади  

Хмельницької області на 2017-2018 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Хмельницький міський відділ 

Управління Служби безпеки України у 

Хмельницькій області 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Закон України «Про основи національної 

безпеки України» від 19.06.2003 №964-

ІV 

3. Розробник Програми Хмельницький міський відділ 

Управління Служби безпеки України у 

Хмельницькій області 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальні виконавці 

Програми  

Хмельницький міський відділ 

Управління Служби безпеки України у 

Хмельницькій області 

6. Учасники Програми  Хмельницький міський відділ 

Управління Служби безпеки України у 

Хмельницькій області,  

Летичівська селищна рада 

7. Термін реалізації Програми 2017-2018 роки 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього,  

65 тис. грн. 

у тому числі: 2017 2018 

9.1. коштів місцевого бюджету 15 тис. грн. 50 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми забезпечення національної безпеки на території 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади  

Хмельницької області на 2017-2018 роки 

 

Етапи виконання Програми 

                                                                                                           тис. грн. 

Показники витрат: 

 

 

I II Всього 

2017 2018 

Селищний бюджет 15 50 65 

Кошти небюджетних джерел 0 0 0 

РАЗОМ 15 50 65 

 

 



Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи  

Програми забезпечення національної безпеки на території Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади Хмельницької області на 2017-2018 роки 
№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

програми 

Відповідаль-

ний 

виконавець 

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні  

щорічні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн. 

Очікуваний 

результат 

2017 2018 

1 Реалізація 

державної політики 

по усуненню 

причин та умов 

виникнення загроз 

національній 

безпеці, 

злочинності та 

тероризму, 

зміцнення 

правопорядку на 

території громади 

Придбання комплектуючих 

до службової 

автомобільної техніки, 

паливно-мастильних 

матеріалів, обладнання 

охоронюваного периметру 

міського відділу, закупівля 

технічних засобів 

отримання інформації 

2017-2018 

роки 

Хмельницький 

міський відділ 

Управління 

Служби 

безпеки 

України у 

Хмельницькій 

області 

Селищний 

бюджет 

15 50 Зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

та створення 

сприятливих 

умов для 

якісного 

виконання 

завдань, 

покладених на 

співробітників 

Служби безпеки 

України 
 


