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УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Дев’ятнадцята сесія восьмого скликання 

 

                                                       РІШЕННЯ 

 

11 листопада 2022  року            м. Сновськ                                         № 5-19/VІІІ 

 

Про  внесення змін до  Комплексної  

програми профілактики  

правопорушень на 2022-2024 роки 

 

Розглянувши подання Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області; з 

метою забезпечення безперебійного функціонування сектору поліцейської 

діяльності №1 (м. Сновськ); керуючись пунктом 22 частини 1  статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендаціями постійних 

комісій міської ради: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, з питань законності, освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської 

діяльності та етики  

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Комплексної програми профілактики правопорушень на 

2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради  № 2-18/VІІІ від 

31.08.2022р., збільшивши фінансування Програми у 2022 році на 50 000 грн. (з 

130 000 грн. до 180 000 грн.). Внести відповідні зміни до п. 9 Паспорту 

Програми, до розділу 3 «Фінансове забезпечення Програми» та викласти 

Додаток до Програми в новій редакції (додається). 

 

2. Фінансовому відділу при внесенні змін до бюджету Сновської міської 

територіальної громади на 2022 рік передбачити асигнування  на виконання 

заходів Програми в межах реальних фінансових можливостей бюджету та 

здійснити фінансування. 

 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника відділу 

юридичної роботи та взаємодії з правоохоронними органами В.Уманського та 

на постійну комісію міської ради з  питань законності, освіти, культури, 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської 

діяльності та етики (голова І.Батюк). 

 

 

Міський голова                                                                 Олександр МЕДВЕДЬОВ 
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Додаток 1 

до Комплексної Програми 

профілактики правопорушень 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення  Сновської міської ради 

(18 сесія 8 скликання) 

від 31.08.2022 р. № 2-18/VІІІ 

(в редакції від 11.11.2022 р. № 5-19/VІІІ) 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення 

Комплексної Програми профілактики правопорушень на 2022-2024 роки 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Обсяг ресурсів, грн. 

Всього 2022 р. 2023 р. 2024 р. 

1. Закупівля пально-мастильних 

матеріалів для сектору 

поліцейської діяльності №1  

(м. Сновськ) Корюківського 

РВП ГУНП 

300 000 150 000 75 000 75 000 

2. Придбання та 

обслуговування систем 

відеоспостереження 

380 000 30 000 150 000 200 000 

 Разом 680 000 180 000 225 000 275 000 

 

 

 

 

 
Начальник відділу юридичної роботи  

та взаємодії з правоохоронними органами                                      Владислав УМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 


