
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
сорок четвертої позачергової сесії восьмого скликання

07.10.2022 м. Березань № 150

Про внесення змін до Програми
„Поліцейський офіцер громади“
на 2021-2022 рік

Керуючись пунктом   22 частини  1  статті  26 Закону України  „Про місцеве
самоврядування в Україні“, з метою подальшої реалізації проекту Національної
поліції України „Поліцейський офіцер громади“,  Березанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми „Поліцейський офіцер громади“ на 2021-2022
рік,  затвердженої   рішенням Березанської міської ради  27.05.2021  №  226-16-
VIII  „Про затвердження Програми  „Поліцейський офіцер громади“  на  2021-
2022  рік“,  а саме в пункті  7,  розділу І,  загальна характеристика Програми,
число 735 замінити числом 1385.

2.   Викласти у новій редакції  „Фінансове забезпечення Програми
„Поліцейський офіцер громади“  на  2021-2022  рік,  затвердженої   рішенням
Березанської міської ради  27.05.2021  №  226-16-VIII  „Про затвердження
Програми „Поліцейський офіцер громади“ на 2021-2022 рік“ (додається).

3.  Фінансовому управлінню виконавчого комітету Березанської міської
ради (Матвієнко В.М.) передбачити фінансування заходів та завдань  Програми,
в межах фінансових можливостей та пріоритетів.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію міської ради з питань бюджету та фінансів,  соціально-економічного
розвитку,  підприємництва,  регуляторної політики,  торгівлі,  захисту прав
споживачів  (Тимченко С.В.)  та першого заступника міського голови Руслана
ХРУЛЯ.

Міський голова                                                                   Володимир ТИМЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сорок четвертої позачергової сесії
Березанської міської ради
восьмого скликання
07.10.2022  № 150

Фінансове забезпечення Програми „Поліцейський офіцер громади“  на 2021-2022 рік

№
п/п

Назва напрямку
діяльності

(пріоритетні
напрямки)

Перелік заходів програми
Строк

виконання
програми

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування

Орієнтовні щорічні
обсяги

фінансування
(вартість), тис. грн.

Очікуваний
результат

2021 2022

1.

Покращення умов
роботи

поліцейських
офіцерів громади
Березанської ТГ

1. Придбання офісної оргтехніки,
канцелярського приладдя, тощо.

2021-2022
рік

Березанська
міська рада

Місцевий
бюджет 50 10

Забезпечення умов для
ефективного виконання своїх

обов’язків поліцейським
офіцером громади

2. Облаштування кабінетів поліцейських
офіцерів громади.

2021-2022
рік

Березанська
міська рада

Місцевий
бюджет 40 35

3. Придбання паливно-мастильних
матеріалів для службового
автотранспорту поліцейського офіцера
громади.

2021-2022
рік

Березанська
міська рада

Місцевий
бюджет 35 105

1.Придбання автотранспортного засобу. 2021-2022
рік

Березанська
міська рада

Місцевий
бюджет 460 650

Всього Місцевий
бюджет 585 800

Секретар міської ради Олег СИВАК




