
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_______________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «  » _______ 2021 року    №  
 

м. Олександрія 
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 
29 січня 2021 року № 67 «Про затвердження 
Комплексної програми профілактики 
злочинності Олександрійської територіальної 
громади на 2021-2025 роки» 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів 
України «Про Національну поліцію», «Про організаційно-правові основи боротьби із 
злочинністю», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про адміністративний нагляд за 
особами, звільненими з місць позбавлення волі» та «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордону», розглянувши лист Олександрійського 
районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області від 18 березня 2021 року 
№ 4089/114-21, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 25 березня 
2021 року № 253, від ____ _______ 2021 року № ___ та висновки постійних комісій міської 
ради, 
 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
 
 1. Внести зміни до рішення міської ради від 29 січня 2021 року № 67 «Про 
затвердження Комплексної програми профілактики злочинності Олександрійської 
територіальної громади на 2021-2025 роки», виклавши пункт 1 розділу IX у наступній 
редакції (додається).  
  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, 
депутатської діяльності, етики та регламенту та керуючого справами виконавчого комітету 
Завалія С.В. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення міської ради 
«  » ______ 2021 року №  

 
 

Зміни до рішення міської ради від 29 січня 2021 року № 67 «Про затвердження 
Комплексної програми профілактики злочинності Олександрійської територіальної 

громади на 2021-2025 роки» 
 

У розділі IX «Матеріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи» 
пункт 1 викласти у наступній редакції:  

«П.1. Вирішити питання щодо створення на території Олександрійської територіальної 
громади поліцейських станцій - службових приміщень, що надається поліцейським офіцерам 
громади, які обслуговують Олександрійську територіальну громаду, для виконання 
покладених на них завдань із забезпечення правопорядку в межах селища 
Олександрійського, сіл Звенигородки, Марто - Іванівки, Головківки, Ізмайлівки.  

3 цією метою: 
- виділити приміщення для виконання службових обов’язків поліцейських офіцерів 

громади у зазначених населених пунктах; 
- виділити кошти на проведення та провести ремонті роботи (поточні та капітальні) 

створених поліцейських станцій; 
- виділити кошти для придбання та ремонту комп’ютерної техніки та оргтехніки, 

придбання витратних матеріалів для комп’ютерної техніки та оргтехніки для поліцейських 
офіцерів громади; 

- передбачити виділення необхідних коштів для придбання меблів (столів, стільців, 
шаф для одягу та паперів), інвентарю (інформаційних стендів, сейфів, вогнегасників, 
індивідуальних аптечок), канцелярського приладдя, паперу та іншого обладнання 
необхідного для поліцейських офіцерів громади; 

- передбачити виділення коштів на придбання службових автомобілів спеціалізованого 
призначення, обладнаних спеціальними звуковими та світловими сигнальними пристроями, 
кольографічними схемами та написами на кузові автомобіля, для поліцейських офіцерів 
громади, які обслуговуються Олександрійську територіальну громаду, оплату реєстрації та 
сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) передбачених законодавством під час 
купівлі вказаного транспортного засобу; 

- передбачити виділення коштів, необхідних для оплати послуг з технічного 
обслуговування, поточного ремонту, придбання автозапчастин та витратних матеріалів, 
пально-мастильних матеріалів для службових автомобілів, які використовуються 
поліцейськими офіцерами громади». 

Виконавчий комітет міської ради,  
Олександрійський РВП ГУНП в Кіровоградській області 
2021-2025 рр.» 
 

 
__________________ 

 
 
 
 


