
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 18 грудня 2015 року № 1 (зі змінами та доповненнями), 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 та доповнення, що додаються. 
 
 
 
 
Голова обласної ради                                                                          В.В. Москаленко 

Про внесення змін та доповнень до    
обласної  Комплексної  програми  
профілактики злочинності та 
вдосконалення системи захисту 
конституційних прав і свобод громадян у 
Миколаївській області на 2017-2021 роки 

Дев’ятнадцята  сесія 
сьомого скликання

 



»

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 

   
 
 
 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ, 
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 паспорті Програми:  
 

1)  пункт 5 після слів «головне управління Національної поліції в 
Миколаївській області (за узгодженням)»  доповнити словами «управління 
патрульної поліції в Миколаївській області департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України (за узгодженням)»; 

 
2) пункт 7 викласти у такій редакції:  
 

«7. Обсяги та джерела фінансування (тис.гривень): 
 

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

профілактичної роботи»:  
 
1) пункт 7.6. викласти у такій редакції: 
 
«7.6. З метою підвищення ефективності роботи щодо забезпечення 

охорони прав і свобод людини, протидії злочинності та поліпшення 

Обсяги  
та джерела 

фінансування 
Програми 

 

На всю 
Програму

У тому числі за роками 

2017 2018 2019 2020 2021 

Усього: 28490,292 6929,992 7773,300 5270,700 4393,000 4123,300

кошти 
обласного 
бюджету 

28490,292 6929,992 7773,300 5270,700 4393,000 4123,300

кошти інших 
місцевих 
бюджетів 

Кошти міських (міст обласного значення) та районних 
бюджетів у межах можливостей їх дохідної частини. 

інші джерела 
фінансування 

- - - - - 
- 



матеріально-технічної бази управління патрульної поліції в Миколаївській 
області департаменту патрульної поліції Національної поліції України, яка 
обслуговує автомобільні дороги Миколаївської 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, відеоспостереження та приладами до них, спорядженням  
(у тому числі тренувально-спортивним), оптичними приладами, 
довгостроковим обладнанням спеціального призначення, обладнанням і 
запасними частинами для ремонту та обслуговування службового 
автотранспорту та послугами з обслуговування на спеціалізованих технічних 
станціях, меблями та спеціальними шафами, а також ремонтом 
адміністративних будинків, підсобних приміщень та мереж до них, іншим 
невиробничим обладнанням і спецзасобами. 

 
Облдержадміністрація, управління патрульної 
поліції в Миколаївській області департаменту 
патрульної  поліції  Національної  поліції   України  
(за узгодженням). 

       
    2017-2018 рік». 
 

2) доповнити розділ після пункту 7.10. новим пунктом 7.11. такого 
змісту:  

 
«7.11. Надавати правоохоронним органам всебічну допомогу в 

матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні заходів із профілактики 
та боротьби зі злочинністю. 
 

Облдержадміністрація, головне  управління 
Національної поліції в Миколаївській області  
(за узгодженням), райдержадміністрації, виконавчі  
органи міських (міст обласного значення) рад  
(за узгодженням).  

 
 2018-2021 роки». 

 
 3. У додатку 3 «Розрахунок очікуваних результатів виконання обласної 
Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи 
захисту конституційних прав і свобод громадян у Миколаївській області на 
2017-2021 роки»: 
 
позицію «Показник витрат (ресурсне забезпечення Програми) викласти у такій 
редакції:  
 



Назва показника 
Роки 

од. вим. 2017  2018  2019  2020 2021 

Показники витрат  
(ресурсне забезпечення Програми) 

тис. грн
6929,992 7773,300 5270,700 4393,000 4123,300 

 
4. 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) пункт 4 викласти у такій редакції: 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу 
Джерело 
фінансу-
вання 

Строк 
виконан-

ня 
(роки) 

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення 
(тис. гривень) 

Всього У тому числі за роками 
2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
« 4. З метою підвищення ефективності 

роботи щодо забезпечення охорони 
прав і свобод людини, протидії 
злочинності та поліпшення 
матеріально-технічної бази 
управління патрульної поліції в 
Миколаївській області департаменту 
патрульної поліції Національної 
поліції України, яка обслуговує 
автомобільні дороги Миколаївської 
області, надати всебічну допомогу в 
забезпеченні автомобільним та 

Обласний 
бюджет. 

2017 рік 2104,692 1104,692 1000,000 
 

- - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
мотовелотранспортом, спеціальним 
обладнанням, електронно-
обчислювальною технікою, 
оргтехнікою та запасними 
частинами, матеріалами і 
обладнанням для її обслуговування, 
технікою зв’язку, 
відеоспостереження та приладами 
до них, спорядженням (у тому числі 
тренувально-спортивним), 
оптичними приладами, 
довгостроковим обладнанням 
спеціального призначення, 
обладнанням і запасними частинами 
для ремонту та обслуговування 
службового автотранспорту та 
послугами з обслуговування на 
спеціалізованих технічних станціях, 
меблями та спеціальними шафами, а 
також ремонтом адміністративних 
будинків, підсобних приміщень та 
мереж до них, іншим невиробничим 
обладнанням і спецзасобами (п.7.6. 
заходів) 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
2) у графі 5 «Всього» пункту 1 цифри «13143,500» замінити цифрами «12743,500»; 
 
3) у графі 7 «2018» пункту 1 цифри «3254,500» замінити цифрами «2854,500»; 
 
4) доповнити таблицю після пункту 5 новим пунктом 6, виклавши його у такій редакції:  

 
«6. Надавати правоохоронним органам  

всебічну допомогу в матеріально-
технічному  та  фінансовому  
забезпеченні  заходів із 
профілактики та боротьби зі 
злочинністю (п.7.11. заходів) 
 

Обласний 
бюджет. 

2018 
 

400,000 - 400,000 - - - 

 
5) позицію «ВСЬОГО» викласти у такій редакції: 

 

ВСЬОГО 
Обласний 
бюджет* 

2017-2021
роки. 

28490,292 6929,992 7773,300 5270,700 4393,000 4123,300 

        
 
      
 

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