
                                                                                                        
                                                         УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ                                 
                            РІШЕННЯ    

Від   26    січня   2015р                                                          № 07 /49-15    

м.Бурштин 

 

 

Про затвердження Програми  заходів 

щодо запобігання  злочинності на 2015 рік 

 

  Керуючись    Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» врахувавши 

рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку ,  комісії законності, 

правопорядку  міська рада  

                                                                   вирішила: 

 

1.Затвердити Програму заходів  щодо запобігання  злочинності на 2015 рік.   

/додається./ 

 2.Комісії  з питань бюджету та економічного розвитку   передбачити в міському 

бюджеті  кошти на  фінансування передбачених заходів  даної програми (згідно додатку).  

3.Контроль  за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

М.Козар,  та  голову  постійної  комісії ради з питань законності правопорядку І.Дашевича 

та голову   комісії з питань бюджету  та економічного розвитку М.Коцура. 

 

 

 

Міський голова          П.Курляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Додаток 

                                                                                                                        до рішення сесії  №07 /49-15 

                                                                                                                від 26  січня   2015 р.                                                                                

Програма заходів 

 щодо запобігання злочинності 

на 2015рік  
                                                                                                                                                           

І Основні поняття програми 

 

1.1 Економічна злочинність — це сукупність різних видів навмисних посягань на 

економічні відносини, що охороняються державою незалежно від форми власності і 

видів діяльності суб'єктів, які виконують певні функції у сфері виробництва, обміну, 

обслуговування, а також осіб, пов'язаних з регулюванням цієї діяльності. 

1.2 Оперативно-розшукова  діяльність  -  це  система  гласних   і негласних  пошукових,  

розвідувальних    та    контр розвідувальних заходів,  що  здійснюються  із  

застосуванням    оперативних    та оперативно-технічних засобів. 

1.  Посадо ва осо ба  — особа, як правило, керівник або заступник керівника організацій чи 

державних органів та їх апарату, інші службовці, на яких законами або іншими 

нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та 

консультативно-дорадчих функцій. 

1.4 Слідча тактика  – це галузь криміналістики, яка містить систему наукових положень і 

рекомендацій про організацію та планування розслідування й тактики слідчих дій. Її 

наукові рекомендації являють собою систему тактичних прийомів, обумовлених 

процесуальними особливостями слідчих дій, умовами їх здійснення і конкретної 

слідчої ситуацією. 

1.5 Організована злочинна група - означає структурно оформлену групу в складі трьох або 

більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою 

здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими 

відповідно до цієї Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, 

фінансову або іншу матеріальну вигоду. 

1.6.Кошти цільового фінансування  та цільових надходжень — це кошти, які підприємство 

одержує на суворо визначені цілі, наприклад, утримання об’єктів соцкультпобуту, 

передачу гуманітарної допомоги, підготовку кадрів, науково-дослідні роботи та інші.  

1.7 Служба безпеки України – державний правоохоронний орган спеціального призначення, 

який забезпечує державну безпеку України.  

1.8 Вони можуть бути отримані як субсидії, асигнування з бюджету та цільових фондів, 

гуманітарна допомога, внески фізичних та юридичних осіб тощо. 

1.9.Виконавцем програми є Галицьке МРВ УСБ України. 

 

ІІ. Мета і завдання програми 

2.1 Мета програми -  введення  у  господарську  діяльність  суворої звітності, надійний 

захист сфери виробництва та обігу  від  проникнення  злочинних  угруповань,    

удосконалення    діяльності  державних органів,  на  які  покладено  ведення  боротьби  

з  цими  явищами,  запобігання припливу  інвестованого  капіталу,  в  тому числі 

іноземного, який може бути пов'язаний з прибутками  від  злочинної діяльності, 

визначити керівні принципи по відношенню  до інвестицій, у  першу  чергу  

розглянути  питання  про  доцільність встановлення ліцензійного  нагляду  за  

акціонерами  та  створення центру по збиранню аналітичних даних для  здійснення  

контролю  за великими фінансовими операціями та грошовими переказами.  

2.2  На Службу безпеки України  покладається  у  межах  визначеної законодавством  

компетенції захист: 

 державного    суверенітету; 

 конституційного  ладу;  

 територіальної  цілісності; 

 економічного, науково-технічного  і  оборонного  потенціалу  України;  

 законних інтересів держави та  прав  громадян  від  розвідувально-підривної 

діяльності іноземних спеціальних служб; 



 посягань  з  боку  окремих організацій,  груп та осіб;  

 забезпечення охорони державної таємниці.  

2.  До завдань Служби безпеки України входить попередження, виявлення, припинення та 

розкриття злочинів проти миру  і  безпеки людства, тероризму, корупції та 

організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки  та  інших  

протиправних  дій,  які безпосередньо створюють  загрозу  життєво   важливим    

інтересам України.  

2.4  Проводить  в  установленому  порядку оперативно-розшукові заходи. 

2.5  Бере  участь  у виявленні фактів хабарництва, корупції та  зловживань посадовим 

становищем,   у  тому  числі  пов'язаних  з  приватизацією державної   власності,   та  

вживає  заходів  до  запобігання  їм. 

 

ІІІ Заходи програми. 

  .1 Здійснити   оперативно-розшукові    заходи, спрямовані  на  виявлення,  

документування  та   притягнення    до відповідальності осіб, винних у підготовці та 

вчиненні корупційних діянь.  

 .2 Проводити відповідно до чинного законодавства перевірку підприємницьких структур, 

які задіяні у господарсько-фінансових операціях, що передбачають використання 

бюджетних коштів. 

 .  Забезпечити дієвий оперативний супровід використання бюджетних коштів на 

фінансування спеціальних програм та ліквідацію наслідків стихійного лиха. 

 .4 Вжити заходів щодо випадків втручання окремих посадових осіб з метою створення 

перешкод слідству у хід розслідування по кримінальних справах, порушених за 

фактами злочинів із ознаками вчинення їх організованими групами. Вжити спільних  

скоординованих заходів для забезпечення об’єктивності і повноти розслідування таких 

справ та притягнення винних до відповідальності. 

 .5 Вжити заходи, спрямовані на викриття та припинення руху товарних потоків 

наркотичних засобів. 

 .6 Недопущення незаконного обігу зброї та інших супутніх для злочинності явищ. 

 .7 Не допустити зрощування кримінальних структур з органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, дальшого поширення і консолідації організованої та інших 

найбільш небезпечних форм злочинності.  

 .8 Викорінити корупцію, зменшити кримінальний тиск на економічні відносини. 

 .9 Створити атмосферу суспільної нетерпимості до злочинності. 

 

ІV Фінансування. 

 

4.1 Витрати на виконання заходів програми передбачити в міському бюджеті в сумі 

15(п’ятнадцять)  тисяч гривень. 

4.1.1 Утримання автотранспорту в стані посиленої готовності, придбання паливно-

мастильних матеріалів, запчастин для ремонту автомобілів з метою виїзду на місця 

вчинення злочинів. 

V Очікувані результати. 

 

5.1 Зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом. 

5.2 Зменшення впливу організованої злочинності на економічну та політичну сфери 

суспільства. 

5.  Зменшення корупційних проявів, очищення органів місцевого самоврядування від 

корумпованих службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання 

управлінських рішень. 

5.4 Зниження рівня вживання наркотиків населенням та проникненням їх в районі, 

припинення транзиту наркотичних засобів через територію держави. 

 

                             

          Заступник міського голови                                               М.Козар 


