
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  

  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 

 

Про зміни до рішення Х сесії міської 

ради VII скликання 26.01.17 № 550 
 

 

 

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», з метою забезпечення реалізації комплексної Програми 

профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2017 – 2020 роки 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення X сесії міської ради VII скликання 26.01.17 № 

550 «Про комплексну Програму профілактики та протидії злочинності в місті 

Ужгород на 2017 – 2020 роки», викласти Додаток до Програми  в новій редакції 

згідно з додатком.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань законності, Регламенту та депутатської етики (Сюсько М.М.) та 

заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних 

повноважень.  

 

 

 

Міський голова             Б.Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Додаток  

до рішення _____  сесії 

міської ради VII скликання 

________________ №_____ 

 

 

Додаток до Програми  

 

 

 

 

Р О З Р А Х У Н О К  

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених комплексною Програмою 

профілактики та протидії злочинності в м. Ужгород на 2017– 2020 роки 

 

№ 

п/з 
Зміст заходів 

Відповідальний 

за виконання 

2017 2018 2019 2020 

Сума 

тис.грн 

Сума 

тис.грн 

Сума 

тис.грн 

Сума 

тис.грн 

1. Покращення умов 

функціонування та 

обслуговування 

громадян на 

опорних пунктах 

поліції (придбання 

офісної та 

комп’ютерної 

техніки) 

ГУНП (для 

потреб 

Ужгородського 

ВП) за сприяння 

виконавчого 

комітету 

Ужгородської 

міської ради 

 

200 

 

200 

 

200 

 

250 

2. Покращення умов 

із обслуговування 

громадян 

сектором 

превенції 

Ужгородського 

ВП ГУНП (служби 

у сфері дозвільної 

системи) 

ГУНП (для 

потреб  

Ужгородського 

ВП) за сприяння  

виконавчого 

комітету 

Ужгородської 

міської ради 

 

50 

 

50 

 

- 

 

- 

3. Придбання 

сучасних GPS 

навігаторів, 

нагрудних камер,  

відеореєстраторів 

для службового 

транспорту 

Ужгородського 

ВП ГУНП 

ГУНП (для 

потреб 

Ужгородського 

ВП) за сприяння 

виконавчого 

комітету 

Ужгородської 

міської ради 

45  

25 

 

20 

 

- 



(15 комплектів по 

3 тисячі грн.) 

4. Придбання 

спеціального 

автомобіля марки 

«Renault Logan», 

забезпечення 

паливно-

мастильними 

матеріалами, 

оплата 

транспортних 

послуг, утримання 

транспортних 

засобів. 

Автогосподарст

во ГУНП, 

ГУНП (для 

потреб 

Ужгородського 

ВП) за сприяння 

виконавчого 

комітету 

Ужгородської 

міської ради 

 

500 

 

600 

 

700 

 

700 

5. Для підтримання 

безперебійної 

роботи 

Ужгородського 

ВП ГУНП 

придбати 

електрогенератор 

(як резервне 

джерело 

живлення), 

акумуляторів 

резервного 

живлення, які 

відповідають 

діючим вимогам 

та котел для 

автономного 

опалення будівлі. 

ГУНП (для 

потреб 

Ужгородського 

ВП) за сприяння 

виконавчого 

комітету 

Ужгородської 

міської ради 

 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

7. Проведення 

поточного 

ремонту в кімнаті 

тимчасового 

тримання при 

черговій частині 

Ужгородського 

ВП ГУНП 

ГУНП (для 

потреб  

Ужгородського 

ВП) за сприяння 

виконавчого 

комітету 

Ужгородської 

міської ради 

20 25 30 30 

8.  Облаштування 

кімнати прийому 

громадян 

Ужгородського 

ГУНП (для 

потреб  

Ужгородського 

ВП) за сприяння 

15 - - - 



ВП ГУНП виконавчого 

комітету 

Ужгородської 

міської ради 

  

ВСЬОГО 

  

930 

 

900 

 

950 

 

980 

 

 

 

Секретар ради                                                                                         А. Сушко  

 


