
 
 

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 24 травня 2022 року                                                                                      № 300
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”

Керуючись  статтями  140,  144  Конституції  України,  статтями  52,  59
Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  враховуючи
пункт 22  розділу  VI  "Прикінцеві  та  перехідні  положення"  Бюджетного
кодексу  України  та  постанову  Кабінету  Міністрів  України  від  11  березня
2022  року  №  252  “Деякі  питання  формування  та  виконання  місцевих
бюджетів у період воєнного стану”, лист начальника управління патрульної
поліції  в  Кіровоградській  області  Департаменту  патрульної  поліції
Національної  поліції  України  А.Цюцюри,  лист  командира  стрілецького
батальйону (з КЕОП та ОГП) військової частини 3011 Національної гвардії
України В.Лазоренка, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

В И Р І Ш И В:

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”, а саме:

1)  доповнити  заходи  з  реалізації  Міської  програми  профілактики  та
протидії  злочинності  “Безпечне  місто”на  2021-2023  роки”  (зі  змінами)
(далі — заходи) пунктом 8, що додається;

2)  у  графі  9  пункту  3  заходів   цифри  “3024,2”  замінити  цифрами
“2815,2”;

3)  у  графі  10 пункту  3  заходів  цифри “3720,172”  замінити  цифрами
“3511,172”;

4)  пункт  6  заходів  після  слів  “матеріально-побутовим  оснащенням”
доповнити словами “матеріально-технічним оснащенням”;

5) графи 8 та 10 пункту 6 заходів доповнити цифрами “10,0”.

Секретар міської ради                                                               Олег КОЛЮКА

Вікторія Чубар 35 83 80



Додаток
до  рішення  Виконавчого  комітету
Кропивницької міської ради
24 травня 2022 року № 300

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

№
 
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
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

 Протягом
року

Виконавчий
комітет 

- - - 199,0 - 199,0 - - -

Начальник управління з питань 
запобігання і виявлення корупції                                                                                                            Олександр ШИШКО
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