ПРОЕКТ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від

№

м. Краматорськ

«Про внесення змін до рішення
міської ради від 24.04.2019 № 53/VII183 «Про затвердження заходів щодо
виконання у 2019 році програми
посилення охорони громадського
порядку і боротьби зі злочинністю на
території
міста
Краматорська
«Правопорядок
2015-2020»,
затвердженої рішенням міської ради
від 24.06.2015 № 50/VI-153»
З метою забезпечення належних умов для розміщення військовослужбовців та
якісного виконання завдань покладених на Краматорський прикордонний загін та з метою
консолідації зусиль по забезпеченню високої ефективності батальйонна патрульної поліції в
містах Краматорськ та Слов’янськ, удосконаленням на території міста Краматорська роботи
місцевих правоохоронних органів, місцевих органів влади та органів місцевого
самоврядування по боротьбі зі злочинністю, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод
громадян, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.04.2019 № 53/VII-183 «Про
затвердження заходів щодо виконання у 2019 році програми посилення охорони
громадського порядку і боротьби зі злочинністю на території міста Краматорська
«Правопорядок 2015-2020», затвердженої рішенням міської ради від 24.06.2015 № 50/VI153», далі заходи (додаються), виклавши додаток в новій редакції.
2. Фінансовому управлінню (Саєнко) при перевиконанні доходної частини бюджету
розглянути можливість виділення коштів на виконання у 2019 році Заходів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Ніконенко С.Є.
Міський голова

А.В. Панков

Додаток
до рішення міської ради
№
ЗАХОДИ
щодо виконання у 2019 році програми посилення охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю на теріторії
міста Краматорська «Правопорядок 2015-2020»
Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний
результат

у тому числі за рахунок коштів:
Завдання

№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконан
ня

Виконавець

1

2

3

4

5

Придбання
паливо-мастильних
матеріалів
для
службового
автотранспорту
Головного управління СБУ в
Донецькій
та
Луганській
областях

1

Проведення
капітального
ремонту
адмінбудівель
Головного управління СБУ в
Донецькій
та
Луганській
областях за адресою: м.
Краматорськ, вул. Я.Мудрого,
56

2

місцевих бюджетів
Державно
Всього
бюджету
го
обласного
міст і
бюджету бюджету
районів
6

7

8

9

2019

Краматорська
міська рада ГУ
СБУ в
Донецькій та
Луганській
областях

1000

1000

2019

Краматорська
міська рада ГУ
СБУ в
Донецькій та
Луганській
областях

2000

2000

інших
джерел

10

11
Забезпечення
виконання
заходів по
боротьбі з
тероризмом та
екстримізмом,
стабілізація
соціальнополітичної
ситуації у місті,
зменшення прояв
сепаратизму
серед населення,
нівелювання
впливу ОЗУ на
органи місцевої
влади,
припинення

Капітальний ремонт
адміністративної будівлі
Краматорського відділу
поліції ГУНП в Донецькій
області

3

2019

ГУНП в
Донецкій
області

180

180

200

200

Капітальний ремонт
поліцейської станції № 4,
розташованої за адресою м.
Краматорськ, вул.. Паркова,
буд. 15, кВ.4

4

2019

ГУНП в
Донецькій
області

Капітальний ремонт
поліцейської станції № 16,
розташованої за адресою м.
Краматорськ, вул. Бєляєва,
буд. 111 «а»

5

2019

ГУНП в
Донецькій
області

Придбання меблів та
оргтехніки
Реконструкція приміщення
адміністративної будівлі

6

7

950

950

2019

ГУНП в
Донецкій
області

110

110

2019

ТСЦ 1143 РЦС
МВС у

1000

1000

фінансування
терористичної
діяльності
Забезпечення
оперативного
реагування на
звернення
громадян,
своєчасного
виконання
заходів по
боротьбі зі
злочинністю,
зниження рівня
злочинності
серед
неповнолітніх,
зниження
злочинності на
вулицях та
громадських
місцях
Забезпечення
своєчасного
виконання
заходів по
боротьбі зі
злочинністю,
зниження рівня
злочинності
серед
неповнолітніх та
інше
Переоснащення
поліцейських
станцій (стільці,
столи, шафи,
комп’ютери,
принтери)
Покращення
стану

територіального сервісного
центру 1443 РЦС МВС у
Донецькій області
Капетальний ремонт
адміністративної будівлі
територіального сервісного
центру 1443 РЦС МВС у
Донецькій області

Забезпечення відеотехнікою
службових приміщень
(1комплект)
Обладнання робочих місць
оргтехнікою (11 робочих
місць)

Донецькій
області

8

9

10

2019

2019

2019

Укомплектування
службових автомобілів
устаткуванням (36
службових автомобілів)

11

2019

Забезпечення меблями
робочих місць
військовослужбовців
військової частини 2382

12

2019

Забезпечення робочих місць
військовослужбовців
військової частини 2382
комп’ютерною та
оргтехнікою

13

2019

ТСЦ 1143 РЦС
МВС у
Донецькій
області
Батальйон
патрульної
поліції в містах
Краматорськ та
Слов’янськ
Батальйон
патрульної
поліції в містах
Краматорськ та
Слов’янськ
Батальйон
патрульної
поліції в містах
Краматорськ та
Слов’янськ
Краматорський
прикордонний
загін Державної
прикордонної
служби України
(Військова
частина 2382)
Краматорський
прикордонний
загін Державної
прикордонної
служби України
(Військова
частина 2382)

обслуговування
неселення,
реалізація
державної
політики у сфері
надання послуг,
безпеки
дорожнього руху
та перевезення
небезпечних
вантажів

500

500

50

50

Забезпечення
архіватором
відеонагляду

250

Забезпечення
персональними
комп’ютерами,
БФП, ІБЖ

250

200

200

1000

1000

600

600

Забезпечення
відео
реєстраторами,
планшетними
комп’ютерами
Підвищення
рівня готовності
сил і засобів, які
залучаються до
антитерористичн
их заходів,
забезпечення
готовності до їх
швидкого
застосування.
Унеможивлення
вчинення
терористичних та
диверсійних
актів, підвищення

належного рівня
матеріальнотехнічного
забезпечення
персоналу
державної
прикордонної
служби.
Підвищення
ефективності дій
персоналу
державної
прикордонної
служби та
захисту
суверенітету та
територіальної
цілісності
України.

Всього

8040

Секретар міської ради

8040

Д.В.Ошурко

