
У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 06 листопада 2018 року                                                                           № 1932

Про внесення змін до рішення 
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  140 Конституції  України,  пункту  22  частини
першої  статті  26 Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні”,
рішень  міської  ради  від  27  червня  2017  року  №  982  “Про  затвердження
Програми  матеріальної  підтримки  діяльності  правоохоронних  органів
на 2017-2018 роки” та від 15 лютого 2018 року № 1416 “Про затвердження
Комплексної програми діяльності міської дружини міста Кропивницького на
2018 рік”, Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до  рішення  міської ради  від  21 листопада 2017 року
№  1194  “Про  затвердження  Міської  програми  профілактики  та  протидії
злочинності “Безпечне місто” на 2017-2020 роки”, а саме:

1) графи 8, 10 пункту 9 та графу 8 розділу “Всього по роках” Заходів з
реалізації Міської програми профілактики та протидії злочинності “Безпечне
місто” на 2017-2020 роки доповнити цифрами “200,0”;

2) у графі 10 розділу “Всього по роках”  вищезазначених заходів цифри
“1500,0” замінити на “1700,0”; 

3)  у розділі “Всього” цифри “6000,0” замінити на “6200,0”.
2.  Джерелом  доповненої  суми  200,0  тис.  грн  вважати  перерозподіл

видатків:
1)  по  Програмі  матеріальної  підтримки  діяльності  правоохоронних

органів на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27 червня
2017 року № 982, а саме у Заходах по забезпеченню виконання Програми у
графі 8 пункту 1 цифри “275,00” замінити на цифри “223,00”;

2)  по   Комплексній  програмі  діяльності  міської  дружини  міста
Кропивницького    на    2018   рік,    затвердженої    рішенням    міської     ради
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від 15 лютого 2018 року № 1416, а саме у кошторисі на утримання міської
дружини на 2018 рік:

у  графі  “Всього”  коду  2111  цифри  “1630800”  замінити  на  цифри
“1518800”;

у  графі  “Всього”  коду  2120  цифри  “358776”  замінити  на  цифри
“322776”.

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,  з  питань  бюджету,  податків,  фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку.

Міський голова                                                                                     А. Райкович

Чубар 24 64 86


