УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання
дев’ятнадцята сесія

РІШЕННЯ
від 21.12.2017 року

м.Яремче

№296-19/2017

Про внесення змін у комплексну
програму профілактики
злочинності, зміцнення
правопорядку, захисту прав і
свобод громадян, боротьби із
корупцією, організованою
злочинністю у м. Яремче
на 2016-2020 роки
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,а також враховуючи клопотання Яремчанського відділення поліції
Надвірнянського відділу поліції в Івано-Франківській області Головного
управління Національної поліції від 08.12.2017 року № 5691 щодо внесення
змін у комплексну програму профілактики злочинності, зміцнення
правопорядку, захисту прав і свобод громадян, боротьби із
корупцією,організованою злочинністю у м. Яремче на 2016-2020 роки ,
міська рада вирішила:
1.Внести зміни до Комплексної програми профілактики злочинності,
зміцнення правопорядку, захисту прав і свобод громадян, боротьби із
корупцією, організованою злочинністю у м.Яремче на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2015 року № 26-2/2015:
1.1. Викласти у новій редакції паспорт комплексної програми (додаток 1).
1.2. Внести зміни до переліку заходів , обсягів та джерел фінансування
місцевої цільової програми, виклавши у новій редакції пункти 2 та 3 (додаток
2).
3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Міський голова

Василь Онутчак

Додаток 1 до рішення міської ради
від21.12.2017р. №296-19/2017

Паспорт
Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення
правопорядку, захисту прав і свобод громадян, боротьби з корупцією і
організованою злочинністю на 2016 – 2020 рр.
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) Яремчанське відділення
поліції Надвірнянського відділу поліції Головного Управління
Національної Поліції в Івано-Франківській області
2. Розробник програми Яремчанське відділення поліції
3. Термін реалізації програми
5 років
4. Етапи фінансування програми
щомісячно
5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.):
402 тис. грн.

Роки
2016 - 2020
в т. ч.
2016
2017
2018
2019
2020

Всього
402 тис.
грн.
60 тис.
грн..
60 тис. грн.
120 тис.
грн..
76 тис. грн.
86 тис грн.

Обсяги фінансування
В т. ч. за джерелами фінансування
Обласний
Місцевий
Інші
бюджет
бюджет
джерела
402 тис.
грн.
60 тис.
–
грн..
60 тис. грн.
–
120 тис.
грн..
76 тис. грн.
86 тис грн.
-

6. Очікувані результати виконання програми : забезпечення належного
правопорядку та боротьба зі злочинністю на території Яремчанської
міської ради, попередження загрози вчинення терористичних актів,
надзвичайних ситуацій та негативних процесів в економічній, політичній і
соціальних сферах.
7. Термін проведення звітності

щорічно

Замовник програми

Миронюк Ю.В.

___________

Керівник програми

Онутчак В.В.

___________

Додаток 2 до рішення міської ради
Від 21.12.2017р. №296-19/2017
№

Найменування

п/п

заходу

виконавець

Термін
виконання

Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн.

роки

Очікувані
результати

всього
в.т.ч. за джерелами фінансування

2

3

Запасні частини для
службового
автомобіля,
які
використовуються
для патрулювання в
м.Яремче
та
забезпечення
публічної безпеки в
громадських місцях

Виконавчий
комітет
Яремчанської
міської ради

Забезпечити
придбання
предметів,
матеріалів,
обладнання та
друкованої продукції
для покращення
роботи умов служб у
Яремчанському
відділенні поліції

Виконавчий
комітет
Яремчанської
міської ради

Протягом
року

Протягом
року

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела

2016

-

8 тис. грн.

-

-

2017

-

8 тис. грн.

-

2018

-

20 тис. грн.

-

-

2019

-

8 тис. грн.

-

-

2020

-

8 тис. грн.

-

2016

-

8 тис. грн.

-

-

2017

-

8 тис. грн.

-

2018

-

50 тис. грн.

-

2019

-

8 тис. грн.

-

2020

-

8 тис. грн.

-

-

