
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
27 липня 2017 року № 14 

Миколаїв   
 
 
 
Про     внесення     змін    до    обласної                         Чотирнадцята позачергова  
Комплексної  програми   профілактики                        сесія сьомого скликання      
злочинності та вдосконалення системи  
захисту конституційних прав і свобод 
громадян у Миколаївській області на 
2017-2021 роки 

 
 
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, на підставі статті 2.6.4. Регламенту 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням 
обласної ради  від 23 вересня 2016 року № 1, обласна рада  
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести до обласної Комплексної програми профілактики злочинності та 
вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян у 
Миколаївській області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради 
від 27 квітня 2017 року № 11, зміни, що додаються. 
 
 
 
 
Голова обласної ради                                                                          В.В. Москаленко 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 
27 липня 2017 року № 14 

 
 

Зміни, 
що вносяться до обласної Комплексної програми профілактики 

злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і 
свобод громадян у Миколаївській області на 2017-2021 роки  

 
1. У розділі 7 «Матеріальне, технічне і кадрове забезпечення 

профілактичної роботи» переліку завдань і заходів щодо реалізації обласної 
Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи 
захисту конституційних прав і свобод громадян у Миколаївській області на 
2017-2021 роки додатка 2 пункти 7.5., 7.6., 7.7. викласти у такій редакції: 

 
«7.5. З метою підвищення якості та ефективності організації служби з 

охорони громадського порядку під час патрулювання на території міста, 
поліпшення оперативного інформування про події та злочини на маршрутах 
патрулювання та оперативного реагування на виклики здійснювати заходи 
щодо забезпечення відповідних підрозділів військової частини 3039 
Національної гвардії України сучасними матеріально-технічними засобами, а 
саме: автомобільним та мотовелотранспортом, спеціальним обладнанням, 
електронно-обчислювальною технікою, оргтехнікою та запасними частинами, 
матеріалами і обладнанням для її обслуговування, технікою зв'язку та 
відеоспостереження, спорядженням (у тому числі спеціальним), оптичними 
приладами, довгостроковим обладнанням спеціального призначення, 
обладнанням і запасними частинами для ремонту та обслуговування 
службового автотранспорту, меблями та спеціальними шафами, а також іншим 
невиробничим обладнанням і спецзасобами. 

 
Облдержадміністрація, військова частина 3039 
Національної гвардії України (за узгодженням). 
 
2017-2021 роки. 

 
7.6. З метою підвищення ефективності роботи щодо забезпечення 

охорони прав і свобод людини, протидії злочинності та поліпшення 
матеріально-технічної бази управління патрульної поліції у місті Миколаєві 
департаменту патрульної поліції Національної поліції України, яка обслуговує 
автошляхи по Миколаївській області, надати всебічну допомогу в забезпеченні 
автомобільним та мотовелотранспортом, спеціальним обладнанням, 
електронно-обчислювальною технікою, оргтехнікою та запасними частинами, 
матеріалами і обладнанням для її обслуговування, технікою зв’язку та 
відеоспостереження, спорядженням, оптичними приладами, довгостроковим 
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обладнанням спеціального призначення, обладнанням і запасними частинами 
для ремонту та обслуговування службового автотранспорту, меблями та 
спеціальними шафами, а також іншим невиробничим обладнанням і 
спецзасобами. 

 
Облдержадміністрація, управління патрульної 
поліції у місті Миколаєві департаменту патрульної 
поліції Національної поліції України (за 
узгодженням). 

       
2017 рік. 
 

 7.7. Погоджувати з постійною комісією обласної ради з питань 
законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, 
зв’язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації 
перелік матеріально-технічних засобів, які придбаватимуться за рахунок 
коштів обласного бюджету.  
 Вручення матеріально-технічних засобів, придбання яких здійснено за 
рахунок коштів обласного бюджету, проводити за участю депутатів обласної 
ради.  

 
Головне управління Національної поліції в 
Миколаївській області, управління Служби безпеки 
України в Миколаївській області (за узгодженням), 
військова частина 3039 Національної гвардії 
України, управління патрульної поліції у місті 
Миколаєві департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України (за узгодженням). 
 
2017-2021 роки.» 
 

2. У додатку 4 «Орієнтовні обсяги та визначення джерел фінансування 
окремих заходів обласної Комплексної програми профілактики злочинності та 
вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян у 
Миколаївській області на 2017-2021 роки»: 

 
1) графу 2 «Зміст заходу» пункту 3 викласти у такій редакції: 
 
«З метою підвищення якості та ефективності організації служби з 

охорони громадського порядку під час патрулювання на території міста, 
поліпшення оперативного інформування про події та злочини на маршрутах 
патрулювання та оперативного реагування на виклики здійснювати заходи 
щодо забезпечення відповідних підрозділів військової частини 3039 
Національної гвардії України сучасними матеріально-технічними засобами, а 
саме: автомобільним та мотовелотранспортом, спеціальним обладнанням, 
електронно-обчислювальною технікою, оргтехнікою та запасними частинами, 
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матеріалами і обладнанням для її обслуговування, технікою зв'язку та 
відеоспостереження, спорядженням (у тому числі спеціальним), оптичними 
приладами, довгостроковим обладнанням спеціального призначення, 
обладнанням і запасними частинами для ремонту та обслуговування 
службового автотранспорту, меблями та спеціальними шафами, а також іншим 
невиробничим обладнанням і спецзасобами (п. 7.5. заходів)»; 

 
2) графу 2 «Зміст заходу» пункту 4 викласти у такій редакції: 
 
«З метою підвищення ефективності роботи щодо забезпечення охорони 

прав і свобод людини, протидії злочинності та поліпшення матеріально-
технічної бази управління патрульної поліції у місті Миколаєві департаменту 
патрульної поліції Національної поліції України, яка обслуговує автошляхи по 
Миколаївській області, надати всебічну допомогу в забезпеченні 
автомобільним та мотовелотранспортом, спеціальним обладнанням, 
електронно-обчислювальною технікою, оргтехнікою та запасними частинами, 
матеріалами і обладнанням для її обслуговування, технікою зв’язку та 
відеоспостереження, спорядженням, оптичними приладами, довгостроковим 
обладнанням спеціального призначення, обладнанням і запасними частинами 
для ремонту та обслуговування службового автотранспорту, меблями та 
спеціальними шафами, а також іншим невиробничим обладнанням і 
спецзасобами (п. 7.6. заходів)». 

 
 
     __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Завідувач сектору взаємодії з  
правоохоронними органами  
та оборонної роботи апарату  
облдержадміністрації               Р.П.Фісун 
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