РІШЕННЯ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________ СЕСІЇ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
від « » _______ 2022 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. ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законів України «Про Національну поліцію», «Про прокуратуру», «Про Службу безпеки
України», «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», на підставі листа Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області
від 15.08.2022 № 61/27/117/НТ, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від
____ _______ 2022 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», а саме:
- розділ ІХ «Матеріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи»
доповнити пунктом 8 такого змісту: «вирішити питання щодо виділення коштів на
придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для потреб Управління Служби
безпеки України в Кіровоградській області»;
- розділ Х «Кошторис фінансування заходів щодо профілактики злочинності
Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки» викласти у редакції згідно з
додатком.
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
« » ______ 2022 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»
X. Кошторис
фінансування заходів щодо профілактики злочинності Олександрійської
територіальної громади на 2021-2025 роки
№
Відповідальний
Вид
Назва заходу
з/п
виконавець
бюджету
1
2
3
4
1. Придбання
Олександрійський Міський
предметів,
РВП ГУНП в
бюджет
матеріалів,
Кіровоградській
обладнання та
області
інвентарю
(паливномастильних
матеріалів,
запчастин,
металопластиков
их вікон по КЕКВ
2210)
2. Оплата послуг
Олександрійський Міський
(крім
РВП ГУНП в
бюджет
комунальних)
Кіровоградській
(поточний ремонт
області
приміщень по
КЕКВ 2240)
3. Придбання
Олександрійський Міський
обладнання та
РВП ГУНП в
бюджет
предметів
Кіровоградській
довгострокового
області
використання
(закупівля засобів
зв’язку та
оргтехніки;
придбання
автомобіля
спеціалізованого
призначення,
обладнаного
спеціальними
звуковими та
світловими
сигнальними
пристроями,

Обсяг фінансування в тис. грн
2021 2022 2023 2024 2025
5
6
7
8
9
281
170 200 200 200

100

330

300

300

300

595

500

500

500

500

1

4.

5.

6.

7.

2
3
4
кольорографічними схемами та
написами на
кузові автомобіля
по КЕКВ 3110)
Інші видатки
Олександрійський Міський
(оплата реєстрації
РВП ГУНП в
бюджет
та сплата
Кіровоградській
податків і зборів
області
(обов’язкових
платежів)
передбачених
законодавством
під час купівлі
транспортного
засобу по КЕКВ
2800)
Придбання
Олександрійська Міський
предметів,
окружна
бюджет
матеріалів,
прокуратура
обладнання та
інвентарю (по
КЕКВ 2210)
Оплата послуг
Олександрійська Міський
(крім
окружна
бюджет
комунальних)
прокуратура
(поточний ремонт
приміщень по
КЕКВ 2240)
Придбання
Управління СБУ в Міський
предметів,
Кіровоградській бюджет
матеріалів,
області
обладнання та
інвентарю
(паливномастильних
матеріалів по
КЕКВ 2210)
__________________

Продовження таблиці
7
8
9

5

6

24

0

0

0

0

0

86

0

0

0

0

199

0

0

0

0

200

200

200

200

