
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2022 року                                                                      № 1418

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

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України,  статтею 26  Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  враховуючи листи
заступника  начальника  Управління  Служби  безпеки  України  в
Кіровоградській області від 15.10.2022 р. № 01\17\3582\нт та від 10.12.2022 р.
№ 01\17\5863\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” (зі змінами) та викласти пункт 7 Заходів
з  реалізації  Міської  програми  профілактики  та  протидії  злочинності
“Безпечне місто” на 2021-2023 роки  в новій редакції згідно з додатком.

Секретар міської ради                                                               Олег КОЛЮКА

Вікторія Чубар 35 83 80



Додаток
до рішення Кропивницької міської ради
15 грудня 2022 року № 1418

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

№
 
з/
п

Найменування заходу Терміни
виконання

Відповідальний
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 бюджету Кропивницької 

міської територіальної громади 
державному бюджету на співфінансування
для придбання спеціалізованого 
автотранспорту, автотранспорту, причепа-
платформи, дизельної електростанції, 
комп'ютерної техніки та комплектуючих 
до неї, оргтехніки, засобів обробки 
інформації (ПЕОМ) та комплектуючих до 
них, засобів технічного захисту 
інформації, відеообладнання, засобів 
зняття, отримання та обробки даних, 
засобів зв'язку та спеціальних технічних 
засобів для Управління Служби безпеки 
України в Кіровоградській області

 Протягом
року

Виконавчий
комітет 

- - - - 7 600,0 7 600,0 - - -

Всього по роках 4 151,737 13 411,2 5 663,0

Всього по програмі 23 225,937

Начальник управління з питань 
запобігання і виявлення корупції                                                                                                                                                     Олександр ШИШКО
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