
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXVI сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
28 серпня 2018 року                       м. Ужгород                            № 1191         

                                                              

 

Про зміни до комплексної Програми 

профілактики та протидії 

злочинності в місті Ужгород на 2017- 

2020 роки  

  

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 комплексної Програми профілактики та протидії 

злочинності в місті Ужгород на 2017- 2020 роки, затвердженої рішенням X сесії 

міської ради VII скликання 26.01.17 № 550 (зі змінами від 16.11.2017 №857) та 

(зі змінами від 15.05.2017 №1062) виклавши Паспорт Програми та Додаток до  

Програми у новій редакції згідно з Додатком 1,2. 

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) 

здійснювати фінансування Програми у межах коштів, затверджених у бюджеті 

міста на відповідний рік. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти покласти на заступника 

міського голови Фартушок І.І. 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 



        Додаток 1 

        до рішення XXVI сесії  

        міської ради VII скликання 

        28.08.2018 p. № 1191 

 

I. Паспорт Програми  

 1.  Ініціатор розроблення Програми  

Ужгородський ВП ГУНП  в 

Закарпатській області, виконавчий 

комітет Ужгородської міської ради  

2.  
Нормативні документи, на підставі 

яких розроблена Програма  

Конституція України, закони 

України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, “Про 

Національну поліцію України”,  

«Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного 

кордону», Указ Президента України 

від 27.10.2009 №870/2009  

3.  Розробник Програми  
Ужгородський ВП ГУНП  в 

Закарпатській області  

4.  Головний розпорядник коштів  
Виконавчий комітет Ужгородської 

міської ради  

5.  
Виконавець Програми та 

розпорядник коштів  

Ужгородський ВП ГУНП  в 

Закарпатській області   

6.  Учасники Програми  

Ужгородський  ВП  ГУНП  в 

Закарпатській області, виконавчий 

комітет Ужгородської міської ради   

7.  Термін реалізації Програми  2017- 2020 роки  

8.  
Місцеві бюджети, які беруть участь 

у виконанні Програми  

Міський бюджет  

  

9.  

Обсяг фінансових ресурсів,  

необхідних для реалізації Програми  

(тисяч гривень)  

2017 – 1930,0 тис. грн.  

2018 – 1400,0 тис. грн.  

2019 – 950,0 тис. грн.  

2020 – 980,0 тис. грн.  

Всього: 5260,0 тис. грн.  



Додаток 2 

до рішення XXVI сесії  

              міської ради VII скликання 

              28.08.2018 p. № 1191 

 

  

Додаток   

до Програми 

Розрахунок  

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених комплексною  

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

                   

№  

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 

пуктах 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 та 

відеореєстраторів для службового 

транспорту Ужгородського ВП ГУНП (15 

комплектів по 3 тисячі грн.) 

ГУНП (для потреб Ужгородського ВП) 

за сприяння виконавчого 

комітету Ужгородської міської ради 

 

45 

 

25 

 

20 

- 

4. Забезпечення паливно-мастильними 

матеріалами, оплата транспортних 

послуг, утримання транспортних засобів. 

Автогосподарство 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 ВП ГУНП 

ГУНП (для потреб  Ужгородського ВП) 

за сприяння виконавчого 

комітету Ужгородської міської ради 

15 - - - 

9. Капітальне будівництво житла для 

 працівників 

Ужгородського 

ВП ГУНП 

ГУНП  (для 

потреб 

Ужгородського ВП) за сприяння 

виконавчого комітету Ужгородської 

міської ради 

1000 - - - 

10. Проведення заходів з енергозбереження 

та модернізації системи електроживлення 

будівлі Ужгородського відділу поліції, 

заміна віконних та дверних блоків, 

проведення внутрішньої електромережі 

ГУНП (для потреб Ужгородського ВП) 

за сприяння виконавчого комітету 

Ужгородської 

міської ради 

- 500 - - 

  

ВСЬОГО 

  

1930 

 

1400 

 

950 

 

980 

   

 

Секретар ради                                                                                                                                                                                                        А. Габор   

 


