
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІІІ сесія  

(VІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 26 липня 2018 року          № 1010 

 

Про затвердження Програми мобілізації зусиль 

Бережанської міської ради, Управління 

Державної міграційної служби України в 

Тернопільській області по забезпеченню 

реалізації державної політики в сфері безпеки 

документів та міграційної політики на 2018-

2019 роки 

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва, Бережанська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму з мобілізації зусиль Бережанської міської ради, 

Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській 

області по забезпеченню реалізації державної політики в сфері безпеки 

документів та міграційної політики на 2018-2019 роки згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 
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Додаток 

до рішення сесії міської ради 

від  26.07.2018 року № 1010 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

мобілізації зусиль Бережанської міської ради, Управління Державної 
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реалізації державної політики в сфері безпеки документів та міграційної 

політики на 2018-2019 роки 
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ПРОГРАМА 

мобілізації зусиль Бережанської міської ради, Управління Державної 

міграційної служби України в Тернопільській області по забезпеченню 

реалізації державної політики в сфері безпеки документів та міграційної 

політики на 2018-2019 роки 

 

ПАСПОРТ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 

1 Ініціатор розроблення 

програми      

Управління Державної міграційної                                                              

служби України в Тернопільській області 

2 Дата, номер документа про  

затвердження програми 

 

Рішення від 26.07.2018 року №1010 Про 

затвердження програми, «Мобілізації 

зусиль Бережанської міської ради, 

Управління Державної міграційної служби 

України в Тернопільській області по 

забезпеченню реалізації державної 

політики в сфері безпеки документів та 

міграційної політики на 2018-2019 роки» 

3 Розробник програми   Бережанська міська рада 

4 Відповідальний виконавець                

програми                 

Бережанська міська рада 

5 Організаційні виконавці 

програми 

Управління Державної міграційної                                                              

служби України в Тернопільській області, 

Бережанська міська рада 

6 Мета Покращення якості надання 

адміністративних послуг у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб у Тернопільській області  

7 Термін реалізації програми            2018-2019 роки 

8 Загальний обсяг фінансових          

ресурсів,   необхідних  для  

реалізації  програми, всього 

 у тому числі: 

80000 грн. 00 коп. 

8.1 коштів місцевого бюджету 80000 грн. 00 коп. 

9 Очікуванні результати 

виконання 

Зменшення негативних факторів у роботі; 

створення зручних умов та покращення 

якості надання адміністративних послуг; 

підвищення ефективності роботи у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб 

10 Контроль за виконанням Управління Державної міграційної                                                              

служби України в Тернопільській області 

 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
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Програму мобілізації зусиль Бережанської міської ради, Управління 

Державної міграційної служби України в Тернопільській області по 

забезпеченню реалізації державної політики в сфері безпеки документів та 

міграційної політики на 2018-2019 роки (далі-Програма) розроблено на 

виконання Законів  України  ,,Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо повноважень центрального органу виконавчої  влади, що 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції та повноважень 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері зовнішніх зносин України’’, ,,Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні’’, ,,Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей’’, Положення про 

Державну міграційну службу України затвердженого постановою Кабінетів 

Міністрів України від 20.08.2014 №360  з метою реалізації державної політики 

у сферах міграції(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 

міграції (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців 

та інших визначених законодавством категорій мігрантів. 

 

 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

На Державну міграційну службу України та її територіальні підрозділи 

покладено повноваження щодо виконання завдань та заходів у сфері 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. 

Програма покликана стимулювати наповнення місцевих бюджетів та 

забезпечення права на отримання якісних, своєчасних адміністративних послуг. 

Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які сприятимуть 

покращенню роботи служби, надання адміністративних послуг. Програма 

визначає основну стратегію вирішення завдань, що поставлені перед 

Державною міграційною службою України. 

 

МЕТА ПРОГРАМИ 

Головною метою Програми є забезпечення реалізації державної політики в 

сфері безпеки документів та міграційної політики, а також розв’язання вже 

існуючих та запобігання виникненню нових проблем при реалізації державної 

політики у сфері міграції, забезпечення поповнення дохідної частини місцевих 

бюджетів. 

Програмою визначено напрями діяльності, що забезпечують її реалізацію в 

межах коштів, виділених на цю мету.  

 

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Програмою передбачається реалізація комплексу заходів щодо підвищення 

ефективності роботи Управління Державної міграційної служби України в 

Тернопільській області з документування населення. 

Забезпечити належні умови надання адміністративних послуг населенню 

області і захисту їх документів від підроблення і незаконного використання, 

відповідно до вимог міжнародних стандартів. Вдосконалити  та забезпечити 

належний рівень оснащеності Бережанського районного сектору УДМС 
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України в Тернопільській області обладнанням охоронної та пожежної 

сигналізації, для безпеки матеріально-технічних засобів та документів.  

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

Забезпечити необхідні умови для реалізації державної політики у сфері 

міграції(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній)  

міграції,громадянства, реєстрації фізичних осіб,а також на забезпечення 

поповнення дохідної частини місцевих бюджетів. 

Зволікання із вирішення цих питань може привести до соціальної напруги 

у Тернопільській області, недоотримання доходів до бюджету, зниження якості 

адміністративних послуг, що надаються населенню. 

Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля місцевої влади та 

міграційної служби на виконання завдань, які поставленні перед Державною 

міграційною службою України та  органами місцевого самоврядування, та 

забезпечити ефективне проведення державної політики в даній сфері, 

забезпечити реалізацію стратегії розвитку Управління міграційної служби 

України в Тернопільській області  та розвиток інфраструктури Бережанського 

району з надання адміністративних послуг. 

 
№н/п НАЙМЕНУВАННЯ 

ЗАХОДІВ 

ОДИНИЦЯ 

ВИМІРУ 

КІЛЬКІСТЬ ВАРТІСТЬ 

(ГРН.) 

1. 

 

 

Поточний ремонт 

службового приміщення 

Бережанського РС УДМС 

України в Тернопільській 

області за адресою м. 

Бережани, вул. С. 

Бандери, 8 

шт. 

 

 

1 

 

 

66000,00 

2.  Кондиціонер шт. 1 14000,00 

 ВСЬОГО   80000,00 

 

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ ПРОГРАМИ 

 

Забезпечити необхідні умови для реалізації державної політики у сферах 

міграції (імміграції та еміграції), у тому числ і протидії нелегальній 

(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 

інших визначених законодавством категорій мігрантів, а також на забезпечення 

поповнення дохідної частини місцевого бюджету, здійснення оформлення і 

видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. 

Як результат буде досягнуто підвищення рівня надання адміністративних 

послуг громадянам, а саме: 

- створення комфортних умов громадянам; 

- розширення переліку послуг, що надаються громадянам, з 

урахуванням їх потреб; 
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- забезпечення громадян якісними та своєчасними послугами в т.ч. з 

використанням сучасних інформаційних технологій; 

- забезпечення обізнаності громадян щодо можливих змін у 

міграційному законодавстві (шляхом надання консультацій, 

роз’яснень). 

 

РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ 

На реалізацію програми мобілізації зусиль Бережанської міської ради, 

Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області по 

забезпеченню реалізації державної політики в сфері безпеки документів та 

міграційної політики на 2018-2019 р.р. 

 

ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься  

відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Сума фінансування на здійснення заходів Програми визначається 

рішенням міської ради про міський бюджет, виходячи з наявних бюджетних 

можливостей. Виділені бюджетні кошти зараховуються на спеціальний рахунок 

відкритий УДМС України в Тернопільській області в ДКС України. 

 

ВИКОНАВЕЦЬ ПРОГРАМИ 

Виконавцем Програми визначено Бережанську міську раду. Виконавець 

забезпечує реалізацію Програми у повному обсязі. Відповідальним за 

виконання завдання є виконавець Програми. 

 

ТЕРМІН ДІЇ ПРОГРАМИ 

Протягом 2018-2019  років 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

До Програми може бути внесено зміни та доповнення при уточненні 

місцевого бюджету. 

 

 

Секретар міської        П.В.Гончар     


