
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

       Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 26.05. 2022 № 20-3/VІІІ 

м. Золотоноша  
 

Про внесення змін до програми „Поліцейський офіцер громади” Золотоніської 

міської територіальної громади на 2022–2025 роки 

 

З метою ефективного функціонування заходів Програми „Поліцейський 

офіцер громади” Золотоніської міської територіальної громади на 2022–2025 

роки, відповідно до пункту 21 статті 91 Бюджетного кодексу України, 

враховуючи лист відділу з питань надзвичайних ситуацій (19.05.2022            

№ 1111), керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 
 

1. Внести зміни до Програми „Поліцейський офіцер громади” 

Золотоніської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки (далі - 

Програма), затвердженої рішенням міської ради від 01.02.2022 № 17-4/VІІІ, 

виклавши додатки 2 та 3 у новій редакції. 

2. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) при формуванні бюджету 

Золотоніської міської територіальної громади в межах наявних фінансових 

ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і міською 

радою, передбачити фінансування заходів цієї Програми. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому 

заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти 

на постійну комісію з питань фінансів, цін, побутового та торгівельного 

обслуговування, господарської діяльності (Остроглазова В.В.).  

 

 

Секретар ради                  Наталія СЬОМАК  
 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник юридичного відділу                                                 Денис СИЗЬКО 

 
 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 26.05. 2022 № 20-3/VІІІ 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми  

„Поліцейський офіцер громади” Золотоніської міської  

територіальної громади на 2022-2025 роки 

Етапи виконання Програми 
 

Показники витрат  2022 2023 2024 2025 Всього  

тис. грн. 

Місцевий бюджет 2000,0 200,0 200,0 200,0 2600,0 

Кошти не бюджетних 

джерел 

     

Разом  2000,0 200,0 200,0 200,0 2600,0 

 

 

Секретар ради                                                                          Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                                                                                         Додаток 2 

                                                                                                         до рішення міської ради 

від 26.05. 2022 № 20-3/VІІІ 

 

 

Напрямки діяльності та заходи Програми „Поліцейський офіцер громади”  

Золотоніської міської територіальної громади на 2022-2025 роки 
 

№ 

з/

п 

Найменування заходів Виконавець  Термін 

вико-

нання 

Джерела 

фінан-

сування 

Орієнтовні щорічні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис.грн. 

Очікувані результати 

2022 2023 2024 2025 
1 Придбання автомобіля або виділення субвенції 

ГУНП України в Черкаській області  для 

Золотоніського районного відділу поліції 

ГУНП України в Черкаській області на 

придбання автомобіля для дільничного 

офіцера  поліції, оплата послуг за реєстрацію  

транспортних засобів та сплату податків і 

зборів         (обов’язкових платежів) 

передбачених чинним законодавством при 

закупівлі транспортних засобів   

Виконавчий комітет, 

ГУНП України в 

Черкаській області, 

Золотоніський 

районний відділ 

поліції ГУНП 

України в Черкаській 

області 

2022-

2025 

Кошти 

місцевого 

бюджету, 

та інші не 

заборонен

і джерела 

фінансува

ння 

1200,0     Забезпечення умов для 

ефективного виконання 

своїх обов’язків 

поліцейськими 

офіцерами громади 

Золотоніського РВП 

ГУНП України в 

Черкаській області на 

території Золотоніської 

міської  територіальної 

громади 

2 Матеріально-технічне забезпечення: 

придбання оргтехніки, меблів, канцтоварів, 

паливно-мастильних матеріалів, доступ до 

мережі Інтернет, проведення ремонтних робіт 

офісних приміщень, відшкодування 

комунальних послуг, придбання інших засобів 

та обладнання.   

Виконавчий комітет, 

Золотоніський 

районний відділ 

поліції ГУНП 

України в Черкаській 

області 

2022-

2025 

Кошти 

місцевого 

бюджету, 

та інші не 

заборонен

і джерела 

фінансува

ння 

800,0 200,0 200,0 200,0 Забезпечення умов для 

ефективного виконання 

своїх обов’язків 

поліцейськими 

офіцерами громади 

Золотоніського РВП 

ГУНП України в 

Черкаській області на 

території Золотоніської 

міської  територіальної 

громади 

 

Секретар ради                                                                              Наталія СЬОМАК 


