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БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від      березня  2021 року              Баштанка                                             №     
 

Про попередній розгляд проєкту 
рішення міської ради «Про внесення 
змін до Комплексної програми 
профілактики злочинності та 
вдосконалення системи захисту 
конституційних прав і свобод громадян 
по Баштанській міській раді на 2017-

2021 роки» 

 

    Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи 
захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 
2017-2021 роки»,   керуючись п.1 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

Схвалити  проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до 

Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи 
захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 
2017-2021 роки» та винести даний проєкт рішення на розгляд чергової сесії 
міської ради( проєкт рішення додається) . 

 

 

Міський голова                                 Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від «    »        2021  року №                                        сесія      скликання                             
                             Баштанка                                                                
 

 

 

 

Про внесення змін до Комплексної 
програми профілактики злочинності 
та вдосконалення системи захисту 

конституційних прав і свобод 
громадян по Баштанській міській 
раді на 2017-2021 роки 

 
 

      На підставі пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», листа  т.в.о. начальника Баштанського РВП 
ГУ НП в Миколаївській області  Сергія Гурова від 20.01.2021 року № 419/55-

2021, міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Внести зміни до Комплексної програми профілактики злочинності та 
вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод 
громадян по Баштанській міській раді  на 2017-2021 роки, а саме – 

попередню назву Баштанського відділу поліції ГУ НП замінити на 
Баштанський районний відділ поліції ГУ НП в Миколаївській області 
по всьому тексту Програми. 
 

2. Внести зміни в додаток 3 до Програми «Орієнтовні обсяги 
фінансування окремих заходів Комплексної програми профілактики 
злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і 
свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2021 роки», 
доповнивши           пункт      3  «Поліпшення матеріально-технічного 
забезпечення Баштанського РВП ГУ НП в Миколаївській області» 
орієнтовним обсягом фінансування на 2021 рік в сумі 150 тис. грн, та 
викласти в редакції, що додається. 



 

3. Внести зміни в додаток 3 до Програми «Орієнтовні обсяги 
фінансування окремих заходів Комплексної програми профілактики 
злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і 
свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2021 роки», 
змінивши   в     пункті    1   «Забезпечення діяльності комунальної 
організації «Правопорядок» (пп.6.1,6.2,6.3 заходів)» орієнтовні обсяги 
фінансування на 2021 рік з 980 тис. грн. на 1092 тис. грн., та викласти в 
редакції, що додається. 

 

4. В п.6.2 розділу 6 «Перелік завдань і заходів щодо реалізації 
Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення 
системи захисту конституційних прав і свобод громадян по 
Баштанській міській раді на 2017-2021 роки» замінити слова 
«інспекторів міліції» на «офіцерів поліції». 
 

5. В п.6.3 розділу 6 «Перелік завдань і заходів щодо реалізації 
Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення 
системи захисту конституційних прав і свобод громадян по 
Баштанській міській раді на 2017-2021 роки» замінити слова 
«інспекторів поліції» на «офіцерів поліції». 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань соціального захисту, медицини, торгівлі, 
побутового обслуговування, освіти, культури, спорту, молодіжної 
політики, духовності, законності, захисту прав громадян, депутатської 
діяльності та етики. 

 

 

 

Міський голова                                                                Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                          

 


