
 

Проєкт вноситься  

постійною комісією з питань 

бюджету, фінансів, власності 

та інвестиційної діяльності  
 

_______________ сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 
 

 

РІШЕННЯ 

від «____»  листопада  2022 року                                                          №  

смт Олександрівка 

 
Про внесення змін до рішення Олександрівської 
селищної ради від  28 квітня 2021 року № 574  
«Про затвердження Комплексної програми 
профілактики злочинності і правопорушень 
на 2021-2025 роки»  
 

     Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в  Україні”,  

відповідно до ст. 85, 91 Бюджетного кодексу України, з метою запобігання та 

припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захист життя та 

здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, 

враховуючи лист Кропивницького районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Кіровоградській області, та з метою 

поліпшення належних умов праці співробітників в секторі поліцейської 

діяльності №1 (смт Олександрівка) відділу поліції №1 (м Знам’янка) 

Кропивницького районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції в  Кіровоградській області, 

 

                                         

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

     1. Внести зміни до  «Комплексної програми профілактики злочинності і 

правопорушень на 2021-2025 роки», затвердженої  рішенням Олександрівської 

селищної ради від 28 квітня 2021 року № 574 «Про затвердження Комплексної 

програми профілактики злочинності і правопорушень на 2021-2025 роки», а 

саме: 

1.1. П.10 розділу 3. «Основні напрямки реалізації програми» викласти в 

новій редакції: 

«10.  Передбачити у місцевому бюджеті на 2021-2025 роки коштів на 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення для Сектору поліцейської 

діяльності №1 (смт Олександрівка) відділу поліції №1 (м Знам’янка) 

Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській 

області, на проведення поточного ремонту адміністративного приміщення, 

придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту приміщення, 

придбання метало-пластикових вікон, дверей, засобів зв’язку, аудіо- та відео 

апаратури, оргтехніки, комп’ютерної техніки, придбання системи 

відеоспостереження та відеонагляду з  розпізнаванням номерних знаків, 



 

придбання паливно-мастильних матеріалів (бензину, дизельного палива, 

скрапленого природнього газу для заправки службових автомобілів), 

автозапчастин для службового автотранспорту, придбання меблів, придбання 

твердопаливних котлів, димовитяжного обладнання, оплати послуг із 

встановлення димовитяжного обладнання» .   

    1.2. Розділ 4. «Фінансове забезпечення програми» Обсяги фінансування 

викласти в новій редакції: 
 

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ 
на реалізацію заходів Комплексної програми протидії злочинності і 

правопорушень на 2021 – 2025 роки за рахунок коштів бюджету 
Олександрівської селищної територіальної громади 

 

Зміст заходу Відповідаль
ні за 

реалізацію 
заходу 

Усього 
на 2021-

2025 
р.р. 

Орієнтовний обсяг фінансування 
(тис. грн.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Поліпшення матеріально-

технічного забезпечення для 

Сектору поліцейської 

діяльності №1  (смт 

Олександрівка) відділу поліції 

№1 (м Знам’янка) 

Кропивницького районного 

управління поліції ГУНП в 

Кіровоградській області: 

1.1 придбання: 

1.1.1 засобів зв’язку, аудіо- та 

відео апаратури,  

1.1.2 оргтехніки, комп’ютерної 

техніки, 

1.1.3 системи вуличного 

відеоспостереження та 

відеонагляду з  розпізнаванням 

номерних знаків,  

1.1.4 паливно-мастильних 

матеріалів (бензину, 

дизельного палива, 

скрапленого природнього газу 

для заправки службових 

автомобілів),  

1.1.5 автозапчастин для 

службового автотранспорту, 

придбання меблів, 

1.1.6  будівельних матеріалів 

для поточного ремонту 

приміщення, 1.1.7 метало-

пластикових вікон, дверей 

1.1.8 твердопаливних котлів, 

димовитяжного обладнання. 

1.2 оплата послуг із 

встановлення димовитяжного 

обладнання 

Сектор 

поліцейської 

діяльності 

№1 (смт 

Олександрів

ка) відділу 

поліції №1   

(м 

Знам’янка) 

Кропивниць

кого 

районного 

управління 

поліції 

ГУНП  

в 

Кіровоградс

ькій області, 

селищна 

рада 

В межах кошторисних призначень на 

відповідний рік 



 

 

2. Видатки, пов’язані з використанням цієї програми, проводити в 

установленому чинним законодавством порядку.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань регламенту, законності, депутатської діяльності, 

захисту та правопорядку. 

 

 

Селищний голова                                                       Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 

 


