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1. Загальні положення. 

Комплексна програма протидії терористичним проявам та захисту 

державного кордону на території Новоселицької міської територіальної громади 

на 2022 рік (далі -Програма) - це комплекс спільних заходів, спрямованих на 

протидію завданню шкоди життєво важливим інтересам держави та місцевої 

громади через підвищенняефективності  боротьби зі злочинністю та захисту 

державного кордону зокрема з її організованими формами, а також запобігання 

проявам тероризму. 

Тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, 

цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, 

підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення 

інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози 

вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей. 

Серед суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у 

межах своєї компетенції є Служба безпеки України, яка є головним органом у 

загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю. 

Служба безпеки України здійснює боротьбу з тероризмом шляхом 

проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання, 

виявлення та припинення терористичної діяльності, у тому числі міжнародної; 

збирає інформацію про діяльність іноземних та міжнародних терористичних 

організацій; проводить у межах визначених чинним законодавством 

повноважень виключно з метою отримання упереджувальної інформації у разі 

загрози вчинення терористичного акту або при проведенні антитерористичної 

операції оперативно-технічні пошукові заходи у системах і каналах 

телекомунікацій, які можуть використовуватися терористами; забезпечує через 

Антитерористичний центр при Службі безпеки України організацію і проведення 

антитерористичних заходів, координацію діяльності суб’єктів боротьби з 

тероризмом відповідно до визначеної законодавством України компетенції; 

здійснює досудове слідство у справах про злочини, пов’язані з терористичною 

діяльністю; забезпечує безпеку від терористичних посягань установ України за 

межами її території, їх співробітників та членів їхніх сімей. 

2.Мета Програми. 

Метою Програми є розробка  скоординованих заходів щодо запобігання 

здійснення терористичних актів на території Новоселицької міської 

територіальної громади. Нарощення спільних зусиль державних правоохоронних 



органів та органівмісцевого самоврядування, громадськості щодо підвищення 

рівня безпеки.Програма спрямована також на сприяння підвищенню 

ефективності роботиорганів Служби безпеки України шляхом надання 

організаційної тафінансової допомоги у виконанні завдань по боротьбі з 

організованоюзлочинністю, корупцією, запобігання проявам тероризму, 

екстремізму наполітичному, етнічному та релігійному ґрунті, зміцненню 

матеріально-технічної бази Новоселицького міжрайонного відділення  УСБУ в 

Чернівецькій області, соціальний контроль, інформаційно-психологічну безпеку 

громадян, які проживають на території громади, інформаційна протидія 

політичній дезінформації. 

Правовою основою Програми виступають: 

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

- Закон України "Про Службу безпеки України", 

- Закон України "Про контррозвідувальну діяльність", 

- Закон  України "Про боротьбу з тероризмом",  

- Закон України "Про державну таємницю",  

- ЗаконУкраїни " Про основи національної безпеки", 

-  Закон України «Про запобіганнякорупції». 

3. Завдання Програми. 

 Основними завданнями, на виконання яких направлена Програма є: 

- проведення моніторингу розвитку ситуації в населених пунктах громади, 

пов’язаного  у першу чергу з активізацією  тероризму і екстремізму; 

- підвищення рівня довіри населення до правоохоронних органів; 

- своєчасне інформування органів влади та управління з питань забезпечення 

державної безпеки для прийняття управлінських рішень; 

- удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення 

ефективності загально профілактичних та спеціальних  заходів у сфері протидії 

корупції; 

- удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного 

забезпечення  діяльності правоохоронних органів; 

- активна взаємодія між органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, правоохоронними і контролюючими органами в запобіганні і 

виявленні корупції; 



- системне інформування громадськості стосовно результатів здійснення 

антикорупційних заходів, що вживаються з метою запобігання, виявлення і 

припинення корупційних проявів. 

 Сучасні умови ставлять підвищені вимоги до забезпечення правоохоронної 

та інформаційно-аналітичної діяльності та до рівня співпраці між органами 

місцевого самоврядування та органами Служби безпеки України при виконанні 

визначених законодавством завдань.У зв'язку з цим, розроблено дану Програму, 

яка включає такі заходи: 

- з метою профілактики правопорушень у сфері державної безпеки, з 

використанням місцевих засобів масової інформації, розпочати практику 

регулярного доведення до населення регіону відомостей про факти викритої 

злочинної діяльності, що віднесена до компетенції органів Служби безпеки 

України, а також про стан злочинності і заходи, які вживаються щодо зниження 

її рівня; 

- з метою недопущення поширення впливу екстремістських та терористичних 

течій, здійснювати своєчасне виявлення фактів можливої діяльності на території 

громади представників радикалізованих угрупувань, які не виключають 

екстремістських форм ведення діяльності, вчинення антигромадських та 

антиконституційних дій, спрямованих на завдання шкоди державним інтересам 

та інтересам громади, на порушення прав і свобод мешканців громади проводити 

із залученням співробітників Новоселицького міжрайонного відділення УСБУ в 

Чернівецькій області  профілактично-роз'яснювальні роботи серед мешканців 

громади . Про виявленні негативні тенденції, за наявності підстав своєчасно 

здійснювати інформування органів місцевого самоврядування та вживати заходи 

превентивного та припиняючого характеру; 

- з метою недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, 

особливо неповнолітніх, вживати спільні заходи із запобігання зрощування 

кримінальних структур; 

- з метою запобігання перенесення на територію міста діяльності міжнародних 

терористичних організацій, попередження проявів терористичного характеру, 

забезпечення безпеки населення, активізувати діяльність, розробляти та 

здійснювати додаткові заходи (постійно) щодо забезпечення надійного контролю 

за обстановкою в місцях масового скупчення людей, а також виявлення осіб, які 

виношують наміри здійснити теракти. 

4. Очікувані результати, напрями використання коштів: 



 В результаті реалізації заходів Програми буде досягнуто: 

- покращення стану інформаційно-аналітичного забезпечення органів місцевого 

самоврядування з питань запобігання проявам корупції, організованої 

злочинності, тероризму та належного захисту державного кордону; 

- активізація діяльність місцевих органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування, пов'язану з профілактикою правопорушень, удосконалити 

механізм координації роботи; 

- забезпечення оперативності реагування на вчинені правопорушення та їх 

виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією на 

території громади. 

 Напрями використання бюджетних коштів. 

   Для якісного виконання  Новоселицьким міжрайонним відділенням  

УСБУ в Чернівецькій області покладених на нього завдань щодо інформаційно-

аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії 

проявам терористичного характеру, належного захисту державного кордону, 

участі в підготовці та проведенні антитерористичних операцій, навчально-

тренувального процесу необхідною умовою є придбання службового автомобіля 

та паливно-мастильних матеріалів. 

5. Обсяги і джерела фінансування Програми 

Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в 

сумі 2 000,0 тис. грн. 

6. Координація та контроль за виконанням Програми 

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет 

Новоселицької міської ради та Новоселицьке міжрайонне відділення  УСБУ в 

Чернівецькій області. 

 

Міський голова                                      Марія НІКОРИЧ 


