
У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 лютого 2018 року                                                                               № 1403

Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради 
від 21 листопада 2017 року № 1194 “Про
затвердження Міської програми 
профілактики та протидії злочинності 
“Безпечне місто” на 2017-2020 роки”

Відповідно  до  статті  143  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  21 листопада 2017 року № 1194 “Про затвердження Міської  програми
профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто на 2017-2020 роки”, а
саме  доповнити  Заходи  з  реалізації  Міської  програми  профілактики  та
протидії  злочинності  “Безпечне  місто”  на  2017-2020  роки   пунктом  11,
пункти 9 та 10 викласти в новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
з  питань  діяльності  ради,  депутатської  етики,  Регламенту  міської  ради,
відзначення  нагородами,  забезпечення  законності,  релігії,  засобів  масової
інформації,  регуляторної  політики,  підприємництва,  інвестицій  та
зовнішньоекономічної  діяльності,  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку.

Міський голова                                                                                     А. Райкович

Чубар 24 64 86



Додаток 
до рішення Міської ради
міста Кропивницького
15 лютого 2018 року
№ 1403 

Зміни до заходів з реалізації Міської програми профілактики та протидії злочинності 
“Безпечне місто” на 2017-2020 роки

№ 
з/п

Найменування заходу Терміни
виконання

Відповідальний
орган

Фінансове забезпечення (тис. грн)

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Міський бюджет Всього Міський бюджет Всього Міський бюджет Всього Міський
бюджет

Всього

Заг.
фонд

Спец.
фонд

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 14 15 16

9 Встановлення камер 
відеоспостереження (75 од.)

Протягом
року

Підрядна
організація

- 630,5 630,5 - - - - - - - -

10 Створення мережі передавання даних 
(сервер — 2 од., інше обладнання)

Протягом
року

Підрядна
організація

- 203, 6 203, 6 - - - - - - - -

11 Реконструкція міської інфраструктури 
Кропивницького шляхом впровадження
інформаційно-телекомунікаційної 
автоматизованої системи 
відеоспостереження та відеоаналітики

Протягом
року

Підрядна
організація 

- - - - 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

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


