
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28.06.2022 № 21-5/VIII 

м. Золотоноша 
 

Про внесення змін до Програми забезпечення правопорядку та профілактики 

злочинності на 2021–2025 роки  
 

З метою забезпечення правопорядку та профілактики злочинності на 

території Золотоніської територіальної громади, враховуючи лист 

Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області 

(17.06.2022 № 1343), керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми забезпечення правопорядку та профілактики 

злочинності на території Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 

роки (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 23.03.2021  

№ 5-9/VІІІ, виклавши додаток до Програми у новій редакції. 

2. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) 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 регламенту, правової політики, депутатської етики та розвитку 

територіальної громади (Кузьменко Р.П.). 

 
 

Секретар ради         Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

Вікторія Левченко 23900 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 28.06.2022 № 21-5/VIII 

 

Розрахунок 

потреби фінансування Програми забезпечення правопорядку та профілактики 

злочинності на території Золотоніської територіальної громади 

на 2021–2025 роки 

 

1. Організація транспортного забезпечення: 

Придбання бензину для виїзду до населених пунктів Золотоніської 

міської ТГ дільничних офіцерів поліції, поліцейських груп реагування 

патрульної поліції, оперативних працівників кримінальної поліції, слідчих на 

місця скоєння кримінальних правопорушень та інших подій, проведення 

слідчих та оперативно-розшукових заходів, конвоювання затриманих. 

– потреба бензину: 5авт. х 5л х 365 = 9125л х 26 грн. 00 коп. = 237 250,00 

грн. х 5 років = 1 186 250,00 грн. 

– придбання акумулятора: 3шт. х 1560 грн. 00 коп. = 4680,00 грн. х 5 

років = 23 400,00 грн. 

– придбання запчастин: 20 000,00 грн. х 5 років = 100 000,00 грн. 

2. Розширення системи відеоспостереження „Безпечне місто”: 

Придбання та встановлення камер відеоспостереження на в’їздах та 

виїздах з/до населених пунктів  Золотоніської міської ТГ, у т.ч. із спеціальним 

програмним забезпеченням розпізнавання номерних знаків транспортних 

засобів, перекриття ділянок з найбільш високим рівнем вчинення кримінальних 

правопорушень, встановлення кнопок виклику поліції в публічних місцях. 

– потреба: 50 000, 00 грн. х 5 років = 250 000,00 грн. 

3. Ремонт службових приміщень: 

– потреба: 500 000, 00 грн. х 5 років = 250 0000,00 грн. 

Всього: 811 930,00 грн. х 5 років = 4 059 650,00 грн. 
 

 

 

 

Секретар ради         Наталія СЬОМАК 


