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БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

XXXI сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від  04 червня 2018 року                           № - VII              
 

Про внесення змін до Комплексної  

Програми профілактики правопорушень у 

Богодухівському районі на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням районної ради 

від 03 березня 2016 року №73-VII (V сесія VІІ скликання) 

 

Відповідно до листа Богодухівської районної державної адміністрації від ____ 

№ ____ щодо внесення змін до Заходів реалізації Комплексної Програми 

профілактики правопорушень у Богодухівському районі на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням районної ради від 03 березня 2016 року №73-VII (V сесія 

VІІ скликання), керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», районна рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Заходів реалізації Комплексної Програми профілактики 

правопорушень у Богодухівському районі на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішенням районної ради від 03 березня 2016 року №73-VII (V сесія VІІ скликання), 

а саме:  

- в Розділі VIIІ Підтримання публічної безпеки та порядку пункт 8.5. викласти 

в новій редакції та доповнити пунктом 8.17.; 

- в Розділі ІХ  Заходи щодо формування позитивного іміджу правоохоронних 

органів, сприяння їх матеріально-технічному забезпеченню пункт 9.5.  викласти в 

новій редакції та доповнити пунктом 9.10. (додаються). 

2. Фінансування заходів Програми у 2018 році здійснити в межах 

можливостей районного бюджету. 

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з політико-правових питань депутатської діяльності та місцевого 

самоврядування (Васенін М.А.).  

 

Голова районної ради        С.Ф. Панов 

 



         Додаток 

до рішення районної ради 

від 04.06.2018 р. № - VII 

(XXXІ сесія VII скликання) 

 
 

8. Підтримання публічної безпеки та порядку  
 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконанн

я 

Виконавці 

Орієнтовні обсяги фінансування 

по роках 
(тис. грн.) 

Загальні 

обсяги 

фінансу-

вання 
(тис. грн.) 

2016 2017 2018 2019 2020 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.5. Надати субвенцію міській раді на 
встановлення на територіях масового 
перебування та відпочинку громадян, 
громадських місць, де найбільш часто 
відбуваються правопорушення, систем 
відеоспостереження, з метою 
попередження злочинів та 
правопорушень, покращення рівня 
розкриття злочинів, що учинені в 
громадських місцях. 
 

2018 Богодухівська міська рада, 
Богодухівський відділ поліції 
ГУ НП в Харківській області 

  118,0    

8.17. З метою попередження можливих 
правопорушень у навчальних закладах на 
території Богодухівського району 
встановити обладнання системи 
тривожних сповіщень приміщень 
загальноосвітніх навчальних закладів та 
навчально-виховних комплексів з 
цілодобовим реагуванням нарядів поліції 
охорони, в тому числі:  
одноразове придбання та монтаж 
апаратури для навчальних закладів; 
послуги охорони 
 
 

2018 - 
2020 

Управління поліції охорони в 
Харківській області 

  64,2 
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50,4 
 

42,0 
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                      9. Заходи щодо формування позитивного іміджу правоохоронних органів, сприяння їх матеріально-технічному забезпеченню 

9.5. З метою забезпечення належної роботи 
придбати для працівників поліції 
Богодухівського відділу поліції ГУ НП в 
Харківській області оргтехніку 
(комп’ютери-6 комплектів, принтери -
3шт., БФП-3шт., цифрова відеокамера – 1 
шт., цифровий фотоапарат – 1 шт.), меблі 
(письмові столи-4шт., стільці-10шт.), 
канцелярське приладдя. 

    2018 Богодухівський відділ поліції 
ГУ НП в Харківській області  

  49,0   49,0 

9.10. З метою забезпечення належної роботи 
придбати для працівників 
Богодухівського районного відділу 
Північно-Східного міжрегіонального 
управління з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації 
Міністерства юстиції оргтехніку, а саме 
комп’ютерну техніку – 6шт., МФУ – 
1шт). 

    2018 Північно-Східне міжрегіональне 
управління з питань виконання 
кримінальних покарань та 
пробації Міністерства юстиції 

  40,0    

Всього по розділу    431,2,0 271,0 284,2 1695,9 
 

 

 
 

Заступник голови  

Богодухівської районної ради                                                                                                                           Р.І. Ярошенко 


