
                                  Проект № 1791 

                            

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “____” ____________ 2018 року                                                            № ____

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради 

від 27 червня 2017 року № 982 “Про

затвердження Програми матеріальної

підтримки діяльності правоохоронних 

органів на 2017-2018 роки”

Відповідно  до  статті  140 Конституції  України,  пункту  22  частини

першої статті  26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня

2017  року  №  982  “Про  затвердження  Програми  матеріальної  підтримки

діяльності  правоохоронних  органів на 2017-2018 роки”,  а  саме додаток до

Програми викласти у новій редакції, що додається.

2.  Включити  дану  Програму  до  складу  Програми  економічного  і

соціального  розвитку  міста  Кропивницького  на  2018  рік  та  основних

напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки. 

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну

комісію з  питань  діяльності  ради,  депутатської  етики,  Регламенту  міської

ради,  відзначення  нагородами,  забезпечення  законності,  релігії,  засобів

масової  інформації,  регуляторної  політики,  підприємництва,  інвестицій  та

зовнішньоекономічної діяльності.

Міський голова                                                                                     А. Райкович

Чубар 24 64 86

3.3.



                                                                                                                                             Додаток

до  Програми  матеріальної  підтримки

діяльності  правоохоронних  органів  на

2017-2018 роки

Заходи 

по забезпеченню виконання 

Програми матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки роки

№

з/п

Заходи Термін

викона

ння

Виконавець,

замовник 

Фінансове забезпечення (тис. грн) Результати

впровадження
Всього за

рахунок усіх

джерел

фінансування

У тому числі за рахунок 

Державний

бюджет

Обласний

бюджет
Міський бюджет Інші

джерела

Заг. фонд Спец. фонд Субвенція

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Придбання

матеріально-

побутового та

технічного оснащення,

комп'ютерної техніки

для Управління

патрульної поліції в

Кіровоградській

області

2017-

2018

роки

Виконавчий комітет

Міської ради міста

Кропивницького,

сектор з питань

запобігання і виявлення

корупції та взаємодії з

правоохоронними та

контролюючими

органами

500,00 275,00 225,00 Вдосконалення

засобів та технічного

оснащення

правоохоронних

органів у виконанні

покладених на них

завдань 

2 Придбання

технічного оснащення,

комп'ютерної техніки

для   Кропивницького

відділу поліції ГУНП

в Кіровоградській

області  

2017-

2018

роки

Виконавчий комітет

Міської ради міста

Кропивницького,

сектор з питань

запобігання і виявлення

корупції та взаємодії з

правоохоронними та

контролюючими

органами

432,00 170,00 262,00 Вдосконалення

засобів та технічного

оснащення

правоохоронних

органів у виконанні

покладених на них

завдань



2

Продовження додатку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Придбання

спецтехніки,

спорядження, засобів

радіозв’язку для

оперативних груп

при проведенні

антитерористичних

операцій для

Управління служби

безпеки України в

Кіровоградській

області 

2017-

2018

роки

Виконавчий комітет

Міської ради міста

Кропивницького,

сектор з питань

запобігання і виявлення

корупції та взаємодії з

правоохоронними та

контролюючими

органами

3500,00 3500,00 Забезпечення

належного рівня

антитерористичного

захисту об’єктів

критичної

інфраструктури

регіону та місць з

масовим

перебуванням

людей. Покращення

організації

антитерористичних

заходів на території

регіону та в зоні

проведення АТО

Всього 2017-

2018

роки

3 932,00 445,00 487,00 3500,00

Завідувач сектора з питань

запобігання і виявлення корупції та

взаємодії з правоохоронними та

контролюючими органами                                                                                                                                                                                   О. Шишко



                                                                                                                                         

                                                                                                                     
       

 У К Р А Ї Н А

        КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

       ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 червня 2017 року                                                                                  № 982

Про затвердження Програми

матеріальної підтримки

діяльності правоохоронних 

органів  на 2017-2018 роки

Відповідно до статті  143 Конституції  України, статей 26,  59 Закону

України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні",  з  метою  комплексного

розв’язання проблеми матеріально-технічного забезпечення правоохоронних

органів міста Кропивницького, Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

        1. Затвердити Програму матеріальної підтримки правоохоронних органів

на 2017-2018 роки (далі – Програма), що додається.

   2.  Включити  дану  Програму  до  складу  Програми  економічного  і

соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів

розвитку на 2016 і 2017 роки.

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

з  питань  діяльності  ради,  депутатської  етики,  Регламенту  міської  ради,

відзначення  нагородами,  забезпечення  законності,  релігії,  засобів  масової

інформації,  регуляторної  політики,  підприємництва,  інвестицій  та

зовнішньоекономічної діяльності. 

Міський голова                                                                                     А.Райкович

Шишко 24 64 86



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Кіровоградської 

міської ради 

27 червня 2017 року

№ 982 

ПРОГРАМА

 матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів

на 2017-2018 роки

Кропивницький - 2017 



1. Загальні положення

 Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів

на 2017-2018 роки (далі — Програма) розроблена на виконання завдань

покладених Конституцією України, функцій по забезпеченню законності

та  правопорядку  в  місті  Кропивницькому,  здійснення  заходів  щодо

реалізації  державних  та  регіональних  програм  у  цьому  напрямку,

забезпечення  виконання  актів  законодавства  з  питань  боротьби  зі

злочинністю і корупцією та згідно зі ст. 38 Закону України «Про місцеве

самоврядування  в  Україні»  та   Законом  України  «Про  Національну

поліцію».

    Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної  криміногенної

ситуації у місті вимагає від правоохоронних органів та органів місцевого

самоврядування об’єднання зусиль у напрямку боротьби зі  злочинністю.

Основним стратегічним завданням Програми є  подальше вдосконалення

взаємодії та підтримки з боку місцевого самоврядування правоохоронних

органів  у  боротьбі  зі  злочинністю,  надання  допомоги  у  матеріально-

технічному  оснащенні  та  забезпеченні  їхньої  діяльності,  що  підвищить

ефективність  профілактики,  розслідування  та  розкриття  злочинів,

результативність  пенітенціарної  діяльності  та  контролю  за  особами,

звільненими з місць позбавлення волі.

 Високе  технологічне  і  технічне  забезпечення  органів  внутрішніх

справ  –  це  належний  рівень  безпеки  та  комфорту  жителів  міста

Кропивницького.

2. Мета Програми

Метою Програми матеріальної підтримки діяльності правоохоронних

органів на 2017 рік є:

     удосконалення засобів та технічного оснащення правоохоронних

органів  у  виконанні  покладених  на  них  завдань  згідно  з  чинним

законодавством;

         сприяння силами місцевого самоврядування правоохоронним

органам  у  запобіганні  та  припиненні  адміністративних  правопорушень,

профілактиці,  розслідуванні  та  розкритті  злочинів,  захисті  життя  та

здоров’я, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань;

         підвищення  координуючої  ролі  органів  місцевого

самоврядування  та  виконавчої  влади  в  розв’язанні  проблем боротьби  зі

злочинністю та її негативними наслідками.



3. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове  забезпечення  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів

міського бюджету згідно з додатком до Програми. 

4. Очікуваний результат

Передбачені  Програмою  заходи  сприятимуть  більш  якісному

виконанню   функцій  правоохоронними  органами,  спрямованих  на

припинення  адміністративних  правопорушень  та  злочинів

загальнокримінальної спрямованості. Це дозволить налагодити ефективну

систему  взаємодії  та  допомоги  між  правоохоронними  органами  та

органами  місцевого  самоврядування,  забезпечити  особисту  безпеку

громадян,  захистити  їхні  права,  свободи  та  законні  інтереси,  а  також

створити  необхідні  умови  для  профілактики  правопорушень,

попередження  та  розкриття  злочинів,  забезпечення  законності  та

правопорядку на території міста Кропивницького.

5. Реалізація Програми

Реалізація  Програми  забезпечується  відповідальними  органами,

визначеними у Заходах по забезпеченню виконання Програми (додається),

шляхом затвердження відповідних планів, заходів та проведення постійної

роботи у напрямку профілактики злочинності.

Головний спеціаліст з питань

запобігання і виявлення корупції та

взаємодії з правоохоронними та

контролюючими органами                                                                 О. Шишко

Шишко 24 64 86



                                                                                                                                             Додаток

до  Програми  матеріальної  підтримки

діяльності правоохоронних органів на

2017-2018 роки

Заходи 

по забезпеченню виконання 

Програми матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки 

№

з/п

Заходи Термін

виконання

Виконавець,

замовник 

Фінансове забезпечення (тис. грн) Результати

впровадження
Всього за

рахунок усіх

джерел

фінансування

У тому числі за рахунок 

Державний

бюджет

Обласний

бюджет
Міський бюджет Інші

джерела

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Придбання

матеріально-

побутового та

технічного

оснащення,

комп'ютерної техніки

для Управління

патрульної поліції в 

м. Кропивницькому

2017-

2018

роки

Виконавчий комітет

Кіровоградської міської

ради, головний спеціаліст з

питань запобігання і

виявлення корупції та

взаємодії з

правоохоронними та

контролюючими органами

500,00 500,00 Вдосконалення

засобів та

технічного

оснащення

правоохоронних

органів у виконанні

покладених на них

завдань 

2 Придбання

технічного

оснащення,

комп'ютерної техніки

для   Кропивницького

відділу ГУНП в

Кіровоградській

області  

2017-

2018

роки

Виконавчий комітет

Кіровоградської міської

ради, головний спеціаліст з

питань запобігання і

виявлення корупції та

взаємодії з

правоохоронними та

контролюючими органами

432,00 170,00 262,00 Вдосконалення

засобів та

технічного

оснащення

правоохоронних

органів у виконанні

покладених на них

завдань



2

Продовження додатку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всього 2017-

2018

роки

932,00 170,00 762,00

Головний спеціаліст з питань

запобігання і виявлення корупції та

взаємодії з правоохоронними та

контролюючими органами                                                                                                                                                                                   О. Шишко
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                                  Проект № 1791 

                            

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “____” ____________ 2018 року                                                            № ____

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради 

від 27 червня 2017 року № 982 “Про

затвердження Програми матеріальної

підтримки діяльності правоохоронних 

органів на 2017-2018 роки”

Відповідно  до  статті  140 Конституції  України,  пункту  22  частини

першої статті  26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня

2017  року  №  982  “Про  затвердження  Програми  матеріальної  підтримки

діяльності  правоохоронних  органів на 2017-2018 роки”,  а  саме додаток до

Програми викласти у новій редакції, що додається.

2.  Включити  дану  Програму  до  складу  Програми  економічного  і

соціального  розвитку  міста  Кропивницького  на  2018  рік  та  основних

напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки. 

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну

комісію з  питань  діяльності  ради,  депутатської  етики,  Регламенту  міської

ради,  відзначення  нагородами,  забезпечення  законності,  релігії,  засобів

масової  інформації,  регуляторної  політики,  підприємництва,  інвестицій  та

зовнішньоекономічної діяльності.

Міський голова                                                                                     А. Райкович

Чубар 24 64 86

Доопрацьовано 19.03.2018



                                                                                                                                                                  Додаток
до рішення Міської ради 

                    міста Кропивницького
“___” ___________ 2018
№ _______

Заходи 
по забезпеченню виконання 

Програми матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки роки

№
з/п

Заходи Термін
викона

ння

Виконавець,
замовник 

Фінансове забезпечення (тис. грн) Результати
впровадженняВсього за

рахунок усіх
джерел

фінансування

У тому числі за рахунок 
Держ.

 бюджет
Обл. 

бюджет
Міський бюджет Інші

дж-ла

Заг. фонд Спец. фонд
Субвенція

Заг. фонд Спец. фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Придбання матеріально-
побутового та

технічного оснащення,
комп'ютерної техніки для

Управління патрульної
поліції в Кіровоградській

області

2017-
2018
роки

Виконавчий комітет
Міської ради міста

Кропивницького, сектор з
питань запобігання і

виявлення корупції та
взаємодії з

правоохоронними та
контролюючими органами

500,00 275,00 225,00 Вдосконалення
засобів та
технічного
оснащення

правоохоронних
органів у виконанні
покладених на них

завдань 

2 Придбання     технічного
оснащення, комп'ютерної

техніки для
Кропивницького відділу

поліції ГУНП в
Кіровоградській області  

2017-
2018
роки

Виконавчий комітет
Міської ради міста

Кропивницького, сектор з
питань запобігання і

виявлення корупції та
взаємодії з

правоохоронними та
контролюючими органами

432,00 170,00 262,00 Вдосконалення
засобів та
технічного
оснащення

правоохоронних
органів у виконанні
покладених на них

завдань



2
Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Придбання спецтехніки,
спорядження, засобів

радіозв’язку для
оперативних груп   при

проведенні
антитерористичних

операцій для Управління
служби безпеки України

в Кіровоградській
області 

2017-
2018
роки

Виконавчий комітет
Міської ради міста

Кропивницького, сектор з
питань запобігання і

виявлення корупції та
взаємодії з

правоохоронними та
контролюючими органами

3500,00 2000,00 1500,00 Забезпечення
належного рівня

антитерористичног
о захисту об’єктів

критичної
інфраструктури

регіону та місць з
масовим

перебуванням
людей.

Покращення
організації

антитерористичних
заходів на території

регіону та в зоні
проведення АТО

4 Придбання
металоконструкції для

обладнання смуги
перешкод для

стрілецького батальйону
(з КЕОП та ОГП)

військової частини 3011
Національної гвардії

України

2017-
2018
роки

Виконавчий комітет
Міської ради міста

Кропивницького, сектор з
питань запобігання і

виявлення корупції та
взаємодії з

правоохоронними та
контролюючими органами

61, 462 61,462 Покращення
фізичної

підготовки
особового складу

стрілецького
батальйону (з

КЕОП та ОГП) в/ч
3011 Національної

гвардії України 

Всього 2017-
2018
роки

4493,462 445,00 548,462 2000,00 1500,00

Завідувач сектора з питань
запобігання і виявлення корупції та
взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами                                                                                                                                                                                   О. Шишко


