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проект 

 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
  

 

Про внесення змін до Цільової комплексної програми 

профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, 

охорони прав і свободи громадян на території Броварської 

міської територіальної громади на 2022-2023 роки 

 

На виконання вимог Закону України «Про Національну поліцію», 

керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши подання начальника відділу з 

питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами від 

14 липня 2022 року № 4850/1.11/В та враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань регламенту, депутатської етики, правопорядку, діяльності 

засобів масової інформації, інформаційної політики та технологій та 

постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків,  Броварська міська рада 

Броварського району Київської області. 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Цільової Комплексної програми профілактики 

злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свободи громадян на 

території Броварської міської територіальної громади Броварського району 

Київської області на 2022-2023 роки затвердженої рішенням Броварської 

міської ради Броварського району Київської області від 03 лютого 2022 року 

№ 672 – 22 - 08 (далі – Програма),  а саме: 

 

1.1 У паспорті Програми по пункту 7 встановити обсяг фінансових 

ресурсів для реалізації заходів в 2022 - 2023 роках у розмірі – 1778,6 тис. 

грн., та обсяг фінансових ресурсів для реалізації заходів в 2022 році у розмірі 

– 1249,0 тис. грн. 
 

1.2. У додатку до Програми «Заходи та потреба у фінансуванні 

Програми» в пункті 8.15 – «Виготовлення проектної документації» зменшити 

обсяг фінансування на 300 тис.грн. та встановити загальний обсяг 

фінансування заходу на 2022 рік - 00,0 тис.грн. 

 

1.3 У додатку до Програми «Заходи та потреба у фінансуванні 

Програми» в пункті 9.1 – «Придбання паливно – мастильних матеріалів» 



 

 

збільшити обсяг фінансування на 420 тис.грн. та встановити загальний обсяг 

фінансування заходу на 2022 рік - 720,0 тис.грн. 

 

1.4. Загальний обсяг фінансування Програми на 2022 рік становить – 

1249,0 тис.грн. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського 

району Київської області передбачити кошти на реалізацію заходів 

Програми. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову  

Ігоря САПОЖКА. 

 

 

Міський голова                                                                              Ігор САПОЖКО 

 

 

 

 

 

м. Бровари 

від «__» _______   

№ ____________ 


