
                                     ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
               ШІСТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
                                                
                                                     РІШЕННЯ        

14 лютого  2023 року                                                                          № 1252
м. Чортків 

Про внесення змін до Програми сприяння поліції 
у підвищенні рівня безпеки громадян на території
Чортківської  міської  територіальної  громади на 
2022-2024 роки (із змінами)

         Розглянувши лист Чортківського районного відділу поліції Головного
управління  національної  поліції  в  Тернопільській  області  від  26.01.2023  №
1445, з метою підвищення рівня правосвідомості та обізнаності населення щодо
можливості  отримання якісних поліцейських послуг,  створення умов власної
безпеки  громадян  за  місцем  проживання,  враховуючи  висновок  постійної
комісії міської ради з питань   депутатської етики та дотримання законності від
01 лютого 2023року та     керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:

          1. Внести зміни в Програму сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки
громадян  на  території  Чортківської  міської  територіальної  громади на  2022-
2024роки, затвердженої рішенням міської ради від 02 грудня 2021р  №774, а
саме:
         1.1. В пункт 9  розділу 1 «Паспорт Програми» змінити загальний обсяг
фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, з 1 194.000 гривень
на 1 894.000 гривень.
          1.2 В розділ 4. « Обгрунтування  шляхів і заходів розв’язання проблеми ,
обсягів та джерел фінансування , строки виконання Програми» та викласти в
редакції згідно з додатком 1.
         1.3 В розділ 5  «Перелік завдань і  заходів Програми»,  та викласти в
редакції згідно з додатком 2.
         2.  Копію рішення направити в фінансове управління, відділ з питань
надзвичайних  ситуацій,  мобілізаційної  та  оборонної  роботи  міської  ради  та
Чортківський  районний  відділ  поліції Головного  управління  національної
поліції в Тернопільській області.



3.Контроль за виконанням рішення доручити  заступнику міського голови
з  питань  діяльності  виконавчих  органів   міської  ради  Віктору  ГУРИНУ  та
постійній комісії з питань законності та депутатської етики.   

Міський  голова         Володимир ШМАТЬКО



                                                                    



                                                                  Додаток 2
                                                                  до рішення Чортківської  міської ради 
                                                                  від14 лютого  2023  року № 1252

5  Перелік завдань та заходи програми

№
з/п

Перелік заходів програми
Строк виконання

заходу
Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги

фінансуванн
я (вартість)

тис.грн.

Очікуваний
результат

1 3 4 5 6 7 8

1. Придбання  будівельних
матеріалів(ламінат,електропров
оди,  теплоізоляційні  матеріали
та  інші  матеріали)  для
поточного  ремонту
адміністративних приміщень та
проведення  монтажних  робіт.
Заміна  систем  опалення  та
водопостачання ,  придбання та
встановлення
енергозберігаючих  вікон  та
дверей,  меблів,  офісної  та
комп’ютерної  техніки,  а  також
їх  комплектуючих,   систем
відео  спостереження  та  їх
комплектуючих,  проведення
монтажних  робіт. 

2022-2024 рік
2022-150.000 тис

 2023-200.000 тис.
 2024-200.000 тис.

Чортківський
ВП  ГУНП  в
Тернопільські
й області  

Кошти
бюджету
територіально
ї громади

550.000 Забезпечення  умов
для  ефективного
виконання  своїх
обов’язків
працівниками
поліції,
забезпечення  прав  і
свобод дитини.



2 

2.1

2.2

2.3

Проведення ремонту в
виділених приміщеннях,

забезпечення меблями, офісною
технікою, канцтоварами.

Придбання службового
автомобіля  та його обладнання

необхідними технічними
засобами.

Придбання паливно-мастильних
матеріалів для службового
автомобіля «Поліцейського

офіцера громади»

Оплата послуг з технічного
обслуговування та поточного

ремонту автомобіля
«Поліцейського офіцера

громади» 

2022-2024 рік
2022-30.000 тис

2023-30.000 тис.
2024-30.000 тис.

2023рік

2022-2024 рік
2022-18.000тис.
2023-18.000тис.
2024-18.000 тис.

2022-2024 рік
2022-10.000  тис.
2023-10.000 тис.
2024-10.000 тис.

Чортківський
ВП  ГУНП  в
Тернопільські
й області  

Чортківський
ВП  ГУНП  в
Тернопільські
й області 

Чортківський
ВП  ГУНП  в
Тернопільські
й області  

Чортківський
ВП  ГУНП  в
Тернопільські
й області  

 Кошти
бюджету
територіально
ї громади 

 Кошти
бюджету
територіально
ї громади 

Кошти
бюджету
територіально
ї громади 

Кошти
бюджету
територіально
ї громади

90.000 

600.000

54.000

30.000

 Забезпечення  умов
та   ефективного
виконання  своїх
обов’язків
поліцейськими
офіцерами  громади
Чортківської МТГ

3 Придбанняслужбовогоавтомобі
ля

2022 рік Чортківський
ВП  ГУНП  в
Тернопільські
й області  

    Кошти
бюджету
територіально
ї громади

120.000 Забезпечення  умов
та   ефективного
виконання  своїх
обов’язків



4 «Придбання запасних частин
та  паливно  –  мастильних
матеріалів  для  службових
автомобілів. Оплата послуг з
технічного  обслуговування  і
поточного  ремонту  слу-
жбових автомобілів.

2022-2024 рік
2022-150.000 тис

 2023-150.000 тис.
 2024-150.000 тис.

Чортківський
ВП  ГУНП  в
Тернопільські
й області  

    Кошти бю-
джету  тери-
торіальної
громади

450.000тис.г
рн

Забезпечення  умов
та  ефективного ви-
конання  своїх
обов’язків

Разом 1 894.000

            Секретар міської ради                                                                                                                     Ярослав ДЗИНДРА


	

