
Проєкт № 1111

 
КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від “___” _________ 2022 року                                                                      № _____

Про внесення змін до рішення 
міської ради від 02 лютого 2021 року № 93 
“Про затвердження Міської програми 
профілактики та протидії злочинності 
“Безпечне місто” на 2021-2023 роки” (зі змінами)

Відповідно до статті 140 Конституції України, пункту 22 частини першої
статті  26,  пункту  3  частини  другої  статті  38 Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”, враховуючи лист начальника Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській області Романа Козьякова від 12 січня
2022  року  №  43/01/25.2022,  лист  командира  військової  частини  3011
Національної гвардії України Володимира Белоусова від 10 грудня 2021 року
№  6/11/8/1-1684,  лист  начальника  управління  Служби  безпеки  України  в
Кіровоградській  області  Олександра  Наконечного  від  01  лютого  2022  року
№ 61/17/910/нт, Кропивницька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 02 лютого 2021 року № 93 “Про
затвердження  Міської  програми  профілактики  та  протидії  злочинності
“Безпечне місто” на 2021-2023 роки”, а саме:

1) пункт 5 Заходів з реалізації Міської програми профілактики та протидії
злочинності  “Безпечне  місто”  на  2021-2023  роки  (далі  — заходи)  після  слів
“с. Нового” доповнити словами “с. Гірничого”;

2) графу 4 пункту 5 заходів доповнити словами “Виконавчий комітет”;
3) у графі 8 пункту 3 заходів цифри “928,0” замінити цифрами “906,0”;
4) графу 8 пункту 5 заходів доповнити цифрами “22,0 ”;
5) у графі 8 пункту 3 заходів цифри “4635,0” замінити цифрами “3985,0”;
6) графу 9 пункту 5 заходів доповнити цифрами “650,0”;
7)  у  графі  10  пункту  3  заходів  цифри  “5563,0,0”  замінити  цифрами

“4891,0”;
8) графу 10 пункту 5 заходів доповнити цифрами “672,0”;
9) у графі 10 пункту “Всього по роках” заходів цифри “5663,0” замінити

цифрами “8463,0”;
10)  у  графі  13 пункту  “Всього по програмі”  заходів  цифри “15477,137”

замінити цифрами “18277,737”;
11)  пункт 3 заходів  після слів “іншою оргтехнікою” доповнити словами

“придбання персональних мобільних відеореєстраторів”;
12) доповнити заходи пунктом 7, що додається.

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ

Вікторія Чубар 35 83 80



Додаток 
до рішення Кропивницької міської ради
“____”_________ 2022 року № ____

Зміни та доповнення до Заходів
 з реалізації Міської програми профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто” на 2021-2023 роки 

(зі змінами)

№ 
з/п

Найменування заходу Терміни
виконання

Відповідальни
й орган

Фінансове забезпечення (тис. грн)

2021 рік 2022 рік 2023 рік

Міський бюджет
Всього

Міський бюджет
Всього

Міський бюджет

Всього Заг. 
фонд

Спец
. 
фонд

Заг. 
фонд

Спец. 
фонд

Заг. 
фонд

Спец. 
фонд

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

7 Субвенція з міського бюджету 
державному бюджету на співфінансування
для придбання спеціалізованого 
автотранспорту, комп’ютерної техніки та 
комплектуючих до неї, оргтехніки, засобів
отримання даних, засобів технічного 
захисту інформації, відеообладнання, 
засобів зв'язку та спеціальних технічних 
засобів для Управління служби безпеки 
України в Кіровоградській області 

Протягом
року

Виконавчий
комітет

- - - - 2800,0  2800,0 - -

Всього по роках 4 151,737 8 463,0 5 663,0

Всього по програмі
18 277,737

Начальник управління з питань 
запобігання і виявлення корупції                                                                                                            Олександр ШИШКО


