ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 08.02.2018 р. № 262
м. Вінниця
Про проект рішення міської ради
«Про внесення змін до рішення
міської ради від 27.02.2015 р. № 2018
«Про затвердження «Комплексної
правоохоронної програми на 2015-2018 роки
в м. Вінниці», зі змінами»
Керуючись підпунктом 1 частини 2 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення
міської ради від 27.02.2015р. № 2018 «Про затвердження «Комплексної
правоохоронної програми на 2015-2018 роки в м. Вінниці», зі змінами»
(додається).
2. Подати даний проект рішення на розгляд міської ради.
3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради
та її виконкому подати дане рішення до секретаріату міської ради для включення
до проекту порядку денного чергової сесії міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови С. Тимощука.

Міський голова

С. Моргунов

Додаток
до рішення виконкому
міської ради
від 08.02.2018 р. № 262
ПРОЕКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін до рішення
міської ради від 27.02.2015 р. № 2018
«Про затвердження «Комплексної
правоохоронної програми на 20152018 роки в м. Вінниці», зі змінами
Враховуючи вимоги Закону України «Про Національну поліцію», звернення
військової частини 3008 Національної гвардії України, військової частини 3028
Національної гвардії України, Управління патрульної поліції у Вінницькій
області Департаменту патрульної поліції, Управління Служби безпеки України у
Вінницькій області, Вінницького відділу поліції Головного управління
Національної поліції у Вінницькій області керуючись статтею 26, частиною 1
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни до «Комплексної правоохоронної програми на 20152018 роки в м. Вінниці», затвердженої рішенням міської ради від 27.02.2015р.
№2018, зі змінами, згідно з додатком до даного рішення, а саме в розділі 8
«Заходи Програми:»:
1.1. В підрозділі 1 «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
ПРОТИДІЯ ТЕРОРИЗМУ» пункти 1.3, 1.4 викласти у новій редакції;
1.2.
В
підрозділі
3
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАКОННОСТІ
ТА
ПРАВОПОРЯДКУ»:
1.2.1. В пункті 3.1. «Розкриття кримінальних правопорушень та
профілактика їх скоєння»:
1.2.1.1 Підпункти 3.1.13, 3.1.20, 3.1.21, 3.1.34 викласти у новій редакції;
1.2.1.2 В підпунктах 3.1.28 - 3.1.33 запис «Управління патрульної поліції у
м.Вінниці Департаменту патрульної поліції» замінити на запис «Управління
патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції» у всіх
відповідних відмінках;
1.2.1.3 Стрічку «ВСЬОГО КОШТІВ ЗА НАПРЯМКОМ: - міський бюджет»
викласти у новій редакції;
1.2.2. Викласти у новій редакції стрічку «ВСЬОГО КОШТІВ ЗА РОЗДІЛОМ
– міський бюджет»;
1.3. Викласти у новій редакції стрічку «ВСЬОГО КОШТІВ ПО ПРОГРАМІ:
- міський бюджет».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики (Ю. Зажирко)
та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
(В.Кривіцький).

Додаток до проекту
рішення міської ради
від ___________ № __

1

1.3

Орієнтовний обсяг фінансування (тис.грн.)
Роки
2015
2016
2017
2018
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИДІЯ ТЕРОРИЗМУ
Створення оптимальних умов
оперативного реагування та належної
взаємодії з органами місцевого
самоврядування під час проведення у
м. Вінниці контррозвідувальних заходів
з метою запобігання, виявлення,
припинення і розкриття будь-яких форм
розвідувально-підривної діяльності
проти України юридичними та
Управління
фізичними особами, які знаходяться на
Служби безпеки
території Вінницької області та
України у
вживання заходів щодо оснащення
Вінницькій
спеціальними засобами та технікою
області,
відповідних підрозділів Управління
виконавчий
Міський
СБУ у Вінницькій області, у тому числі
комітет
міської
бюджет
за рахунок коштів міського бюджету
ради,
м.Вінниці:
департамент
фінансів міської
 придбання
засобів,
техніки
ради
460
314,6
108,0
99,8
спеціального
призначення
для
виконання оперативних завдань;
Перелік заходів Програми

Виконавці

Джерело
фінансу
вання

2015-2018

№
п/п

Заходи Програми:

 придбання засобів з метою
поліпшення умов роботи працівників
шляхом модернізації комп’ютерної
техніки, а саме: моніторів, принтерів,
сканерів,
багатофункціональних
пристроїв,
серверів,
мережевого
обладнання, комплектуючих до ПЕОМ,

349,7

191,8

100

Очікуваний
результат

Попередження та виявлення фактів розвідувальнопідривної діяльності проти безпеки України

8.
Термін
виконан
ня
заходу

3
3.1

3.1.13

Міський
бюджет

179,9

355,6

69

12,2

850,0

170

90,0

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ
Розкриття кримінальних правопорушень та профілактика їх скоєння
З
метою
підвищення
рівня
професійності та безпечного виконання
функцій з профілактики правопорушень
та боротьби зі злочинністю особовим
складом Вінницького ВП ГУНП у
Вінницькій області забезпечити:
 придбання засобів та обладнання
40
для
здійснення
системи
відеоспостереження;

600

60,0

Попередження можливих фактів
терористичних проявів

2015-2018

Управління
Служби безпеки
України у
Вінницькій
області,
виконавчий
комітет міської
ради,
департамент
фінансів міської
ради

61

2015-2018

1.4

запам’ятовувальних пристроїв, блоків
пам’яті, машини для оброблення
пластмаси та виготовлення виробів з неї
та іншої комп’ютерної техніки.
Для проведення агітаційних заходів,
антитерористичних операцій, навчань та
тренувань спеціальних підрозділів по
боротьбі з тероризмом, виконання
завдань щодо розкриття злочинів проти
безпеки
громадян,
корупції,
організованої злочинності забезпечити:
 придбання паливно-мастильних
матеріалів,
засобів
утримання
службового
автотранспорту
(автозапчастини, мастильні засоби, шини
та інше);
 придбання засобів та обладнання
для оснащення режимних об’єктів;
 придбання системи отримання та
обробки відеоінформації;
 придбання оптичних приладів та
їх частин, а саме прицілів коліматорних.

Головне
управління
Національної
поліції у
Вінницькій
області,
Вінницький
відділ поліції
Головного
управління
Національної
поліції у
Вінницькій
області,
виконавчий
комітет міської
ради,
департамент
фінансів міської
ради

Міський
бюджет

20

297,1

150

Підвищення рівня професійності та безпечного
виконання функцій з профілактики правопорушень

 придбання будматеріалів, засобів
освітлення, сантехніки, труб для заміни
систем водопостачання, каналізації та
опалення для проведення ремонтів у
приміщеннях
адміністративних
будівель за адресами: м. Вінниця, вул.
Пирогова,4 та вул. О.Довженка,73;
 придбання будматеріалів для
облаштування прибудинкової території
до адміністративної будівлі за адресою:
м. Вінниця, вул.О.Довженка, 73;
 проведення ремонтів водостічних
систем, санвузлів, дахів та фасадів
адміністративних будівель за адресами:
м. Вінниця,
вул. Пирогова, 4 та
вул. О. Довженка, 73;
 придбання електрообладнання та
проведення ремонтних робіт у системі
електропостачання
адміністративних
будівель за адресами:
м. Вінниця,
вул.О.Довженка, 73 та вул. Пирогова,4;
 придбання офісних меблів для
облаштування
приміщень
адміністративних будівель за адресами:
м. Вінниця, вул. Пирогова, 4 та вул.
О.Довженка, 73;
 придбання
турнікету
для
посилення заходів пропускного режиму
в адміністративному приміщенні за
адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова,4;
 придбання канцтоварів та паперу,
журналів обліку, бланкової продукції,
поштових конвертів та марок для
відправки службової кореспонденції;
 придбання
однострою
(форменого одягу) для забезпечення
особового складу.

73,4

70

300

380,7

241,5

256

20

30

115

236,024

1252,520

200

Військова
частина 3008
Національної
гвардії України,
виконавчий
комітет міської
ради,
департамент
фінансів міської
ради

457

420

430

Профілактика правопорушень та
попередження вчинення злочинів на
вулицях міста

400

25
Міський
бюджет
20

20

7,2

8

20

20

71

125

71

99

150

150

240
150
2015-2018

2015-2018

3.1.20

З метою підвищення рівня
професійності та безпечного
виконання функцій з охорони
громадського порядку, профілактики
вуличної злочинності, матеріальнотехнічного забезпечення
військовослужбовців військової
частини 3008 Національної гвардії
України та забезпечення належних
умов несення служби здійснити:

придбання паливно-мастильних
матеріалів для патрульних автомобілів та
автобусів
з
метою
доставляння
особового складу до місць несення
служби;

придбання
та
встановлення
комплектів проблискових маячків та
сигнальних гучномовних пристроїв на
патрульні автомобілі;

придбання та встановлення GPS
маячків для позиціювання піших
нарядів;

щомісячна абонентна плата за
підключення до системи GPS за кожен
патрульний автомобіль;

придбання
комп’ютерів,
організаційної і копіювальної техніки;

придбання
засобів
зв’язку
(переносних
та
автомобільних
радіостанцій);

придбання
цифрової
автоматичної
телефонної
станції
«Корал»;

придбання спецавтомобілів;

придбання
будівельних
матеріалів для проведення робіт з
благоустрою
території
військового

150

50

містечка №1 за адресою: м.Віниця,
вул.Некрасова,72

придбання
будівельних
матеріалів для проведення поточного
ремонту даху казарми військового
містечка
№2
(Вінницька
обл.,
Вінницький р-н, с.Тютьки)

Військова
частина 3028
Національної
гвардії України,
виконавчий
комітет міської
ради,
департамент
фінансів міської
ради

400

Міський
бюджет

410

420

54

212

25

50

3,6

158

158

430

Покращення правопорядку в
громадських місцях

2015-2018

3.1.21

З метою підвищення рівня
професійності та безпечного виконання
функцій з охорони громадського
порядку, профілактики вуличної
злочинності, матеріально-технічного
забезпечення військовослужбовців
військової частини 3028 Національної
гвардії України та забезпечення їх
належних умов несення служби
здійснити:
 придбання паливно-мастильних
матеріалів,
засобів
утримання
службового
автотранспорту
(автозапчастин, мастильних засобів, шин
та інше);
 придбання
та
встановлення
комплектів проблискових маячків та
сигнальних гучномовних пристроїв на
патрульні автомобілі;
 придбання та встановлення GPS
маячків для позиціювання піших
нарядів;
 щомісячна абонентна плата за
підключення до системи GPS за кожен
патрульний автомобіль;
 придбання
акумуляторних
батарей до портативних радіостанцій;
 придбання
засобів
зв’язку
(переносні і автомобільні радіостанції та

100

130

130
360

2015-2018

342

Управління
патрульної
поліції у
Вінницькій
області
Департаменту
патрульної
поліції,
виконавчий
комітет міської
ради,
департамент
фінансів міської
ради

Міський
бюджет

100

96,472

53,528

600

Підвищення рівня професійності та забезпечення
охорони громадського порядку

3.1.34

комплектуючі до них);
 придбання спец автомобілів;
 придбання
будівельних
матеріалів та проведення капітального
ремонту казармених приміщень;
 реконструкцію
навісу
для
розміщення спецтехніки.
З метою захисту та охорони життя,
прав, свобод та законних інтересів
громадян, організації своєчасної та
ефективної охорони громадського
порядку в паркових зонах та
центральній частині міста, покращення
матеріально-технічного стану
підрозділів Управління патрульної
поліції у Вінницькій області
Департаменту патрульної поліції,
створення належних умов праці під час
цілодобового чергування
співробітників патрульної поліції
здійснити:
 утримання
службового
автотранспорту (ремонт автомобілів,
придбання запчастин);
 придбання
велосипедів
та
додаткового обладнання до них, а саме
крил консольних, мигалок, кріплення
ліхтаря та інше;
 придбання
форменого
одягу,
обмундирування та рюкзаків для велопатруля;
придбання
спортивно-тактичного
одягу та взуття для покращення фізичної
підготовки,
тактичних
навичок
особового складу патрульної поліції;

 придбання
спеціалізованого
автомобільного транспорту, обладнання
до нього та його обслуговування.
ВСЬОГО КОШТІВ ЗА НАПРЯМОМ –

міський бюджет
ВСЬОГО КОШТІВ ЗА РОЗДІЛОМміський бюджет
ВСЬОГО КОШТІВ ПО ПРОГРАМІ:
міський бюджет

В.о. керуючого справами виконкому

1700

4534,8

5679,74

13451,466

5099

4534,8

6279,74

14247,966

5165,5

5427,7

7401,84

15457,766

6135,3

С. Чорнолуцький

Департамент правової політики та якості міської ради
Дзигун Ольга Леонідівна
Заступник начальника відділу правового, соціального забезпечення та експертиз

