
  

 

 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від  23.04.2018 № 7/54-9_                             
                м.Покровськ 

 

 

Про затвердження Програми  

захисту державного суверенітету 

та безпеки міста Покровськ 

 

 

З метою забезпечення захисту державного суверенітету, територіальної 

цілісності оборонного потенціалу України, профілактики правопорушень у 

сфері державної безпеки у місті Покровськ, керуючись ст. 26, 59, 73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування», міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму захисту державного суверенітету та безпеки міста 

Покровськ (додається). 

 

2. Фінансовому управлінню Покровської міської ради Донецької області 

(Порецька) здійснювати фінансування заходів програми в межах передбачених 

бюджетом. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення поклясти на комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку міста, 

інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва (Стародуб). 

 

 

 

В.о. міського голови                                                                              І.В. Сущенко 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Додаток  

до рішення міської ради 

від 23.04.2018 № 7/54-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

захисту державного суверенітету 

та безпеки міста Покровськ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м.Покровськ 

2018 

 

 



  

 

1. Основні положення 

 

Захист суверенітету та територіальної цілісності України на даному етапі 

набуває особливого значення, адже за останній час державі довелося зіткнутися 

з серйозними викликами, які ставлять під загрозу існування України, як 

суверенної держави. 

Державний суверенітет України символізує її політико-правову 

самостійність та передбачає верховенство держави на своїй території і 

незалежність у міжнародних відносинах. Відповідно до ст. 17. Конституції 

України, захист суверенітету і територіальної цілісності України та 

забезпечення її економічної та інформаційної безпеки найважливішими 

функціями держави та справою всього українського народу. 

Серед конституційних засад особливе місце належить положенням про 

права і свободи людини і громадянина, державний суверенітет і територіальну 

цілісність України. Такий висновок випливає із аналізу як статей 1 та 2, так і  

ст. 157 Конституції. Виходячи із значення реальності державного суверенітету і 

територіальної цілісності для самого факту існування і поступального розвитку 

незалежної української держави, Конституція одними з головних її функцій, 

справою всього українського народу визнає захист ЇЇ суверенітету і 

територіальної цілісності, а також забезпечення економічної та інформаційної 

безпеки. 

Співставлення ч. 1 ст. 17 Конституції та ст. З Закону України від 19 червня 

2003 р. «Про основи національної безпеки України» дає підстави визнати 

суверенітет, територіальну цілісність України, її економічну та інформаційну 

безпеку об'єктами національної безпеки України. Остання визначається цим 

законом як захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства і держави, за якої забезпечується сталий розвиток суспільства, 

своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних 

загроз національним інтересам. 

Важливість і складність завдань національної безпеки України викликає 

необхідність суспільного визнання на рівні Основного Закону захист 

суверенітету і територіальної цілісності України обов'язком держави, справою 

всього народу. Визнаючи захист суверенітету, територіальної цілісності 

України, її економічної та інформаційної безпеки найважливішою функцією 

держави, ч. 1 ст. 17 в той же час не вказує, які саме державні органи її 

виконують. 

 

 

 



  

 

2. Мета Програми 

 

Основною метою Програми є : 

- Боротьба зі злочинами терористичного характеру, забезпечення 

конституційного ладу, прав і свобод людини; 

- Боротьба зі злочинністю у сфері економіки та організованою 

злочинністю; 

- Профілактичні заходи на території міста Покровськ. 

Покровським МРВ 2 управління (з дислокацією в м. Маріуполь Донецької 

області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській  областях протягом 2018 

року будуть вживатись заходи спрямовані на подолання терористичної загрози і 

збереження територіальної цілісності України (відповідно до рішення РНБО 

України від 13.04.2014 року, наказу АТЦ при СБ України від 07.04.2014 року № 

33/55т), забезпечення захисту державного суверенітету, конституційного ладу і 

територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного 

потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від 

розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, 

протиправних посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, забезпечення 

охорони державної таємниці, виявленні, припиненні та розкритті кримінальних 

правопорушень, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції 

Служби безпеки України, проведенні їх досудового розслідування, розшуку 

осіб, які переховуються у зв’язку із вчиненням зазначених кримінальних 

правопорушень, профілактика правопорушень у сфері державної безпеки 

(Закон України «Про Службу безпеки України»). 

Разом з тим, в зв’язку з обмеженням державного фінансування, існують 

певні проблемні питання, які пов’язані зі слабким матеріально-технічним 

забезпеченням Покровського МРВ, а саме: паливно-мастильними матеріалами, 

запчастинами для службового автотранспорту та його ремонту, оргтехнікою, 

що негативно відображається на ефективності контррозвідувальної, 

антитерористичної та оперативно-розшукової діяльності підрозділу. 

 

3. Основні заходи 

 

№ 

п/п 
Зміст заходів Виконавець 

Термін 

викон

ання 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 

Боротьба зі злочинами терористичного характеру, 

забезпечення конституційного ладу, прав і свобод людини 



  

1. 

Вжиття заходів з виявлення каналів 

постачання в регіон зброї, 

боєприпасів, вибухових речовин. 

Відпрацювання механізму сповіщення 

та заходів із взаємодії зацікавлених 

відомств у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій 

терористичного характеру 

 
Постій

но 

Попередження 

терористичних 

проявів 
МРВ 2 

управління ГУ 

СБУ 

2. 

Здійснення комплексу оперативно-

розшукових та контррозвіду-вальних  

заходів, спрямованих на виявлення 

громадян України, іноземних 

громадян, які знаходяться на території 

оперативного забезпечення або 

прямують через нею транзитом, 

причетні до терористичних груп чи 

організацій (в т.ч. міжнародних), 

викриття їх намірів вчинити дії 

терористичного або екстремістського 

характеру, та припинення їх 

протиправної діяльності. 

  

Попередження 

терористичних 

проявів 
 

Постій

но 

МРВ 2 

управління ГУ 

СБУ 
 

3. 

Здійснення заходів щодо 

попередження та припинення спроб 

незаконного транспортування 

вибухових, отруйних, радіоактивних 

речовин та інших предметів, що 

можуть бути використанні як засоби 

вчинення терористичних актів. 

 
Постій

но 

Попередження 

терористичних 

проявів 
МРВ 2 

управління ГУ 

СБУ 

4. 

Здійснення заходів щодо запобігання 

нападів на об'єкти, де зберігаються або 

використовуються предмети, що 

представляють підвищену небезпеку 

для оточення, та від яких залежить 

життєзабезпечення регіону. 

 
Постій

но 

Попередження 

терористичних 

проявів 
МРВ 2 

управління ГУ 

СБУ 

5. 

Забезпечити виконання законодавства 

України щодо недопущення створення 

та функціонування на території міст 

об'єднань громадян 

антиконституційної та терористичної 

спрямованості. 

МРВ 2 

управління ГУ 

СБУ 

Постій

но 

Забезпечення у 

місті 

конституційног

о ладу. 



  

6. 

З метою недопущення фактів 

нелегальної міграції постійно 

здійснювати контроль за проживанням 

і переміщенням іноземних громадян, в 

першу чергу з Близького Сходу, 

прибуваючих на територію 

оперативного обслуговування по 

різним канал, у тому числі по каналу 

гуманітарного обміну, а також 

проводити пошукові заходи серед осіб, 

тимчасово переміщених з окупованих 

територій, з метою виявлення осіб, 

причетних до терористичних 

організацій. 

МРВ 2 

управління ГУ 

СБУ 

Постій

но 

Недопущення 

незаконного 

в'їзду на 

територію 

міста 

Покровська та 

регіону осіб, 

причетних до 

терористичних 

організацій. 

7. 

У взаємодії з іншими 

правоохоронними органами міста 

здійснювати комплекс організаційно-

практичних заходів, спрямованих на 

виявлення каналів незаконного обігу, 

надходження з зони проведення 

антитерористичної операції 

вогнепальної зброї, боєприпасів та 

вибухових речовин, встановлення осіб, 

причетних до вказаних фактів та 

джерел надходження вказаних 

речовин. 

МРВ 2 

управління ГУ 

СБУ 

Постій

но 

Запобігання 

злочинним 

проявам із 

застосуванням 

зброї проти 

особи і 

суспільства. 

8. 

Організувати проведення перевірки 

дотримання законодавства в 

державних установах, організаціях та 

на підприємствах з питань створення 

необхідних умов захисту інформації, 

які передбачені діючим 

законодавством, вживати заходів з 

протидії намірам маніпулювання 

громадською думкою шляхом 

поширення в ЗМІ недостовірної 

інформації, розповсюдження 

шкідливого програмного забезпечення 

з використанням мережі Інтернет. 

 

Постій

но  

МРВ 2 

управління ГУ 

СБУ 

9 

Здійснення комплексу оперативно-

розшукових заходів, спрямованих на 

встановлення місцезнаходження осіб, 

які, з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності 
переховуються від органів досудового 

слідства, суду, їх затримання та 

передачі органам, що здійснюють їх 

розшук. 

 

Постій

но  

МРВ 2 

управління ГУ 

СБУ 



  

У сфері боротьби зі злочинністю у сфері економіки, 

організованою злочинністю 

1. 

Організувати, спільно з органами 

ДФС, проведення діяльності 

спрямованої на виявлення фіктивних 

фірм, приділити особу увагу питанню 

їх використання з метою конвертації 

бюджетних коштів керівниками 

державних установ і підприємств, 

можливої причетності до 

фінансування терористичних 

організацій. 

МРВ 2 

управління ГУ 

СБУ 

Постій

но  

2. 

Здійснити заходи щодо виявлення 

каналів контрабанди надходження 

наркотичних речовин, психотропних 

речей. їх аналогів чи прекурсорів. 

Осіб, причетних до вказаних дій 

притягувати до кримінальної 

відповідальності. 

МРВ 2 

управління ГУ 

СБУ 

Постій

но  

3. 

Здійснити комплекс заходів щодо 

перевірки додержання законності під 

час проведення тендерів пов'язаних з 

придбанням товарно-матеріальних 

цінностей за державні кошти 

бюджетними установами. 

МРВ 2 

управління ГУ 

СБУ 

Постій

но  

4. 

Організувати, спільно з органами 

ДФС, проведення перевірок СПД 

учасників зовнішньоекономічної 

діяльності з метою виявлення 

порушень валютного законодавства 

України. 

МРВ 2 

управління ГУ 

СБУ 

Постій

но 

Попередження 

економічних 

злочинів у ЗЕД. 

5. 

Здійснювати заходи з перевірки 

дотримання цільового використання 

бюджетних коштів бюджетними 

установами міста Добропілля. 

МРВ 2 

управління ГУ 

СБУ 

Постій

но 

Запобігання 

порушенням 

законодавства 

про бюджетну 

систему 

України 



  

Профілактичні заходи 

1 

Проводити постійну роз’яснювальну 

роботу в рамках реалізації програми 

СБ України «На тебе чекають вдома». 

МРВ 2 

управління ГУ 

СБУ 

Постій

но 

Запобігання 

найманству. 

2 

Утримання матеріально-технічної бази 

Покровського МРВ 2 управління (з 

дислокацією в м. Маріуполь Донецької 

області) ГУ СБ України в Донецькій 

та Луганській областях: 

 

  

Забезпечення 

мобільності 

реагування на 

заяви та 

звернення про 

вчиненні 

правопорушенн

я,  підви-щення 

ефективності 

контррозвідува

льних та 

оперативно-

рошукових 

заходів, якості 

досудового 

розслідування 

злочинів. 

(придбання предметів 

довгострокового користування 

(комп’ютерна, фото-відео та інша 

оргтехніка 10 тис.грн.),  

 

Покровська 

міська рада 

 
 

паливно-мастильних матеріалів (100 

тис.грн.), запчастинам для 

службового автотранспорту та його 

ремонту). 

КП 

«Покровськвод

оканал» 
 

 

 

 
 

 

Секретар міської ради            І.В. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


