
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО     

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 лютого 2020 року     № 3129 

 

Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького 

від 31 січня 2019 року № 2291 

«Про затвердження Програми 

протидії поширенню наркоманії  

і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин  

і прекурсорів, на 2019-2021 роки» 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, пунктом                          

22  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 Міської ради міста Кропивницького від     

31 січня 2019 року № 2291 «Про затвердження Програми протидії 

поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на                    

2019-2021 року», виклавши підпункти 4.1, 4.2 Заходів та обсягів 

фінансування  Програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, 

пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, на 2019-2020 роки у новій редакції згідно з додатком,                 

підпункти 4.2, 4.3, 4.4 вважати підпунктами 4.3, 4.4, 4.5. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 

 

 

 

Міський голова                     Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Олег Краснокутський 32 04 78 



 Додаток  

       до рішення Міської ради міста Кропивницького 

 14 лютого 2020 року № 3129 

  
Зміни до заходів та обсягів фінансування до Програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2020-2021 роки 
 

 

№ 

з/п 

Заходи Виконавці Термін 

реалізації 

Фінансове 

забезпечення 

 

 Міський бюджет 

Загальний фонд 

(тис. грн) 

1 2 3 4 5 

IV. Проведення інформаційних кампаній 

 

4.1. Виготовлення інформаційних 

матеріалів (наліпки) з профілактики 

наркоманії 

Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді  

 

2020 9,0 

 

2021 х 

4.2. Зафарбовування наркореклами Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

2020 4,0 

2021 х 

 

 

 

 

 Директор Кропивницького міського центру             Олег КРАСНОКУТСЬКИЙ 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
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