
                                                                                                                                                             
   

                                         

                  УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 
(вісімнадцята сесія восьмого скликання) 

 

 

02 березня 2023 року                                                                             м. Городня 
                                                                            

 

Про внесення змін до рішення сімнадцятої 

сесії восьмого скликання від 22.12.2022  р. 

«Про затвердження Програми профілактики 

правопорушень на території Городнянської 

міської територіальної громади на 2023 рік» 

 

 

У відповідності до пункту 21 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу 

України, з метою забезпечення законності, боротьби із злочинністю та 

охорони громадського порядку на території громади, керуючись пунктом 22 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Городнянська міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Внести та затвердити зміни до Програми профілактики 

правопорушень на території Городнянської міської територіальної громади 

на 2023 рік (далі – Програма), а саме розділ VII “Напрями діяльності та 

заходи Програми” викласти в новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-

економічного розвитку, законності та правопорядку. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Андрій БОГДАН 



Додаток  

до рішення вісімнадцятої сесії Городнянської 

міської ради восьмого скликання від 02 березня 

2023 року “Про внесення змін до рішення 17 сесії 

восьмого скликання від 22.12.2022 р. “Про 

затвердження Програми профілактики 

правопорушень на території Городнянської 

міської територіальної громади на 2023 рік” 

 

VII. Напрями діяльності та заходи Програми 

№ 

З/П 
Завдання Зміст заходів 

   Термін 

виконання 
 Виконавці 

     Джерела 

фінансування 

Обсяги 

фінансування 

по роках, 

тис. гри. 
    Очікуваний результат 

            2023 р. 

 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 Підвищення 

оперативності 

реагування на 

правопорушення, 

попередження та 

припинення 

адміністративних та 

кримінальних 

правопорушень 

забезпечення прав, 

свобод та інтересів 

людини і громадянина, 

профілактики вуличної 

злочинності на 

території  населених 

пунктів Городнянської 

міської територіальної 

громади 

Закупівля пального, ПММ, 

експрес-тестів на 

виявлення наркотичних 

речовин Wondfo W2006-P, 

придбання  систем відео 

спостереження, камер 

відеоспостереження, 

супутнього (мережевого) 

інвентарю та іншого 

обладнання також послуг 

зі встановлення камер 

відео спостереження та 

систем 

відеоспостереження, 

поточний ремонт систем 

відео спостереження та 

супутнього (мережевого) 

інвентарю і обладнання 

 

2023 рік Відділ 

поліцейської 

діяльності 

№1, 

поліцейські 

груп 

реагування 

патрульної 

поліції 

Чернігівськог

о районного 

управління 

поліції ГУНП 

в 

Чернігівській 

області 

 

 

Бюджет 

Городнянської 

міської 

територіальної 

громади 

200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- стабілізація криміногенної 

ситуації на території  населених 

пунктів Городнянської міської 

територіальної громади шляхом 

подолання правового нігілізму та 

запобігання криміналізації 

населення; 

- запобігання поширення 

наркозлочинності, пияцтва та 

алкоголізму на території  

населених пунктів Городнянської 

міської територіальної громади; 

- підвищення оперативності 

реагування  з боку поліції на 

повідомлення про вчинені 

правопорушення та їх виявлення, 

розкриття кримінальних 

правопорушень 
 

Всього - - - - 200,0 - 

 

Секретар міської ради                                Світлана БІЛЬСЬКА 



  


