
Проєкт № 1486

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “____” ________2023 року                                               № ______

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, пунктом
3 частини другої  статті  38  Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,  враховуючи  листи  заступника  начальника  Управління  Служби
безпеки України в Кіровоградській області, заступника начальника Головного
управління  Національної  поліції  в  Кіровоградській  області, начальника
Кропивницького  районного  управління  поліції  Головного  управління
Національної  поліції  в  Кіровоградській  області,  начальника  управління
патрульної поліції в Кіровоградській області, 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 Заходи  з
реалізації Міської програми профілактики та протидії злочинності “Безпечне
місто” на 2021-2023 роки (зі змінами) в новій редакції згідно з додатком.

Секретар міської ради                                                              Олег КОЛЮКА

Антоніна Стадник 35 83 80



Додаток 
до рішення Кропивницької міської ради
“____”___________ 2023 року №_____

Заходи з реалізації Міської програми профілактики та протидії злочинності “Безпечне місто” на 2021-2023 роки
(нова редакція)

№ 
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

1 Визначення переліку критично важливих 
об’єктів та об’єктів захисту міста для 
встановлення Системи з урахуванням 
пріоритетності включення їх у Систему та 
визначенням конкретних місць установки 
відеокамер

Протягом
року

Робоча група - - - - - - - -

2 Погодження місць розміщення засобів 
відеоспостереження з власниками 
приміщень, об’єктів

Протягом
року

Робоча група - - - - - - - - -

3 Встановлення камер відеоспостереження, 
комплексів автоматичної фотовідеофіксації 
правопорушень у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху та їх технічне 
обслуговування, капітальний ремонт 
поліцейських  станцій, поточний ремонт та 
придбання будівельних матеріалів, 
оснащення ситуаційного центру офісними 
меблями та іншою оргтехнікою, придбання 
системи аудіо-, фото-, відеофіксації та 
зберігання інформації

 Протягом
року

Підрядна
організація

578,1 2 692,4 3 270,5 717,972 2 815,2 3 533,172 908,0 4 635,0 5 543,0

4 Електроживлення системи 
відеоспостереження

 Протягом
року

Виконавчий
комітет

44,9 - 44,9 110,028 - 110,028 120,0 - 120,0



2
Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 Субвенція з бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади  державному 
бюджету для закупівлі службового 
автомобіля спеціалізованого призначення з 
кузовом типу універсал (кросовер) марки 
RENAULT DUSTER, службового автомобіля
спеціалізованого призначення обладнаного 
спеціальними звуковими та світловими 
сигнальними пристроями, 
кольорографічними схемами та написами на 
кузові автомобіля, реєстрація транспортного 
засобу у сервісному центрі МВС для 
обслуговування мікрорайону с.Нового,
 с. Гірничого, Старої Балашівки

 Протягом
року

Новенський
старостинський

округ,
Виконавчий

комітет

25,5 618,237 643,737 - - - 30,877 850,3 881,177

6 Забезпечення територіальних підрозділів 
Міністерства внутрішніх справ України 
матеріально-побутовим оснащенням, 
матеріально-технічним оснащенням та 
паливно-мастильними матеріалами

Протягом
року

Виконавчий
комітет

192,0 - 192,0 59,0 - 59,0 - - -

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 отримання даних, 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, генераторів, 

Протягом
року

Виконавчий
комітет

- - - - 7 600,0 7 600,0 600,0 4 400,0 5 000,0



3
Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
блоків безперебійного живлення та 
спеціальних технічних засобів, на придбання 
паливно-мастильних матеріалів та на 
придбання послуг з підключення системи 
резервного живлення (дизельного 
генератора) для Управління Служби безпеки 
України в Кіровоградській області 

8 Субвенція з бюджету Кропивницької міської 
територіальної громади державному 
бюджету на технічне обслуговування та 
ремонт службового автотранспорту та 
велосипедів управління патрульної поліції в 
Кіровоградській області Департаменту 
патрульної поліції  Національної поліції 
України

 Протягом
року

Виконавчий
комітет 

- - - 199,0 - 199,0 1 000,0 - 1 000,0

9 Субвенція з бюджету Кропивницької міської 
територіальної громади державному 
бюджету на придбання електричних 
конвекторів для Головного управління 
Національної поліції в Кіровоградській 
області, оплату послуг з надання технічних 
умов тимчасового приєднання до 
електричних мереж установок та монтажу 
системи електропостачання у 
адміністративному приміщенні Головного 
управління Національної поліції в 
Кіровоградській області за адресою: 
 вул. Велика Перспективна, 30, 
м. Кропивниицький 

 Протягом
року

Виконавчий
комітет 

- - - 1 200,0 - 1 200,0 600,0 - 600,0

10 Субвенція з бюджету Кропивницької міської 
територіальної громади державному 
бюджету на закупівлю пального для 

 Протягом
року

Виконавчий
комітет 

- - - 60,0 - 60,0 70,0 - 70,0



4
Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
забезпечення роботи службових автомобілів 
поліцейських офіцерів громади, які 
обслуговують мікрорайон с.Нового, 
Кропивницького районного управління 
поліції Головного управління Національної 
поліції в Кіровоградській області

11 Субвенція з бюджету Кропивницької міської 
територіальної громади державному 
бюджету на проведення поточного ремонту у
адміністративній будівлі Кропивницького 
районного управління поліції Головного 
управління Національної поліції в 
Кіровоградській області за адресою:
 вул. Вокзальна, 58, м. Кропивницький для 
Головного управління Національної поліції в
Кіровоградській області

 Протягом
року

Виконавчий
комітет 

- - - - - - 3 500,0 - 3 500,0

Всього по роках 4 151,737 12 739,2 16 714,177

Всього по програмі 33 605,114

Начальник управління з питань 
запобігання і виявлення корупції                                                                                                                  Олександр ШИШКО



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення міської ради № 1486 “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”

Відповідно до  пункт  3  частини другої  статті  38  Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” до делегованих повноважень виконавчих
органів  міських  рад  належить  вирішення спільно  з  відповідними органами
Національної поліції  питань щодо створення належних умов для служби та
відпочинку поліцейських.

Для забезпечення публічного порядку, оперативного реагування на події
та  звернення  громадян,  здійснення  контролю  за  дотриманням  правил
дорожнього  руху,  проведення  інших  профілактичних  заходів,  створення
безпечного  простору  на  території  Кропивницької  міської  територіальної
громади  виникла  робоча  необхідність  у  забезпеченні  потреб  належної
діяльності правоохоронних органів. 

Заступник  начальника  Управління  Служби  безпеки  України  в
Кіровоградській  області,  начальник  управління  патрульної  поліції  в
Кіроворгадській  області,  заступник  начальника  Головного  управління
Національної  поліції  в  Кіровоградській  області,  начальник  Кропивницького
районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області звернулися до
Кропивницької  міської  ради  з  проханням  посприяти  у  вирішенні  питання
виділення субвенції з бюджету Кропивницької міської територіальної громади
державному на черговому засіданні сесії міської ради. 

Управлінням  з  питань  запобігання  і  виявлення  корупції  підготовлено
проєкт рішення міської ради “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”, що вноситься на
розгляд  постійних  комісій  міської  ради  з  питань  бюджету  та  податкової
політики, а також з питань місцевого самоврядування, прав і свобод людини,
депутатської етики та регламенту.

Начальник управління з питань 
запобігання і виявлення корупції                                  Олександр ШИШКО

Антоніна Стадник 35 83 80



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту рішення міської ради № 1486 “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)

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

Діюча редакція Редакція (зміни), що пропонуються

Найменування заходу 

п. 5 Субвенція з міського бюджету державному для 
закупівлі службового автомобіля спеціалізованого 
призначення з кузовом типу універсал (кросовер) 
марки RENAULT DUSTER, обладнаного 
спеціальними звуковими та світловими сигнальними 
пристроями, кольорографічними схемами та 
написами на кузові автомобіля, реєстрація 
транспортного засобу у сервісному центрі МВС для 
обслуговування мікрорайону с .Нового, с. Гірничого

п. 5 Субвенція з бюджету Кропивницької міської 
територіальної громади державному бюджету для 
закупівлі службового автомобіля спеціалізованого 
призначення з кузовом типу універсал (кросовер) 
марки RENAULT DUSTER, службового автомобіля 
спеціалізованого призначення обладнаного 
спеціальними звуковими та світловими сигнальними 
пристроями, кольорографічними схемами та 
написами на кузові автомобіля, реєстрація 
транспортного засобу у сервісному центрі МВС для 
обслуговування мікрорайону с .Нового, с. Гірничого,
Старої Балашівки

п. 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

п. 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 
отримання даних, 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, 
генераторів, блоків безперебійного живлення та 
спеціальних технічних засобів, на придбання 
паливно-мастильних матеріалів та на придбання 
послуг з підключення системи резервного 
живлення (дизельного генератора) для Управління 
Служби безпеки України в Кіровоградській області 

п. 8 Субвенція з міського бюджету державному на 
технічне обслуговування та ремонт службового 
автотранспорту управління патрульної поліції в 
Кіровоградській області Департаменту патрульної 
поліції  Національної поліції України

п. 8 Субвенція з бюджету Кропивницької міської 
територіальної громади державному бюджету на 
технічне обслуговування та ремонт службового 
автотранспорту та велосипедів управління 
патрульної поліції в Кіровоградській області 
Департаменту патрульної поліції  Національної 
поліції України

п. 10 Субвенція з бюджету Кропивницької міської 
територіальної громади державному бюджету на 
закупівлю пального для забезпечення роботи 
службових автомобілів поліцейських офіцерів 

п. 10 Субвенція з бюджету Кропивницької міської 
територіальної громади державному бюджету на 
закупівлю пального для забезпечення роботи 
службових автомобілів поліцейських офіцерів 



громади Кропивницького районного управління 
поліції Головного управління Національної поліції в 
Кіровоградській області

громади, які обслуговують мікрорайон с.Нового, 
Кропивницького районного управління поліції 
Головного управління Національної поліції в 
Кіровоградській області

- п. 11 Субвенція з бюджету Кропивницької 
міської територіальної громади державному 
бюджету на проведення поточного ремонту у 
адміністративній будівлі Кропивницького 
районного управління поліції Головного 
управління Національної поліції в 
Кіровоградській області за адресою:
 вул. Вокзальна, 58, м. Кропивницький для 
Головного управління Національної поліції в 
Кіровоградській області

Міський бюджет (тис. грн)

п. 3 Загальний фонд — 980,0 п. 3 Загальний фонд — 908,0

п. 3 “Всього” 2023 рік — 5 615,0 п. 3 “Всього” 2023 рік  — 5 543,0

п. 4 Загальний фонд — 48,0 п. 4 Загальний фонд — 120,0

п. 4 “Всього” 2023 рік — 48,0 п. 4 “Всього” 2023 рік  — 120,0

п. 5 Загальний фонд — 30,877

Спеціальний фонд — 850,3

п. 5 (субвенція) “Всього” 2023 рік  — 881,177

п. 7 Загальний фонд — 600,0

Спеціальний фонд — 4 400,0

п. 7 (субвенція) “Всього” 2023 рік  — 5 000,0

п. 8 (субвенція) Загальний фонд — 1 000,0

п. 8 “Всього” 2023 рік” — 1 000,0

п. 9 (субвенція) Загальний фонд — 600,0

п. 9 “Всього” 2023 рік - 600,0

п. 10 (субвенція) Загальний фонд — 70,0

п. 10 “Всього” 2023 рік - 70,0

п. 11 (субвенція) Загальний фонд — 3 500,0

п. 11 “Всього” 2023 рік - 3 500,0

Всього за 2023 рік — 5 663,0 Всього за 2023 рік — 16 714,177

Всього по програмі — 23 225,937 Всього по програмі — 33 605,114

Начальник управління з питань 
запобігання і виявлення корупції                                    Олександр ШИШКО

Антоніна Стадник 35 83 80
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