
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
п’ятдесят сьомої сесії восьмого скликання

23.03.2023 м. Березань № 76

Про внесення змін до комплексної Програми організації допомоги сектору
поліцейської діяльності №  1  (м.  Березань)  Броварського РУП ГУ НП в
Київській області у забезпеченні охорони громадського порядку,  безпеки
громадян, профілактики злочинності на 2022-2024 рік

Відповідно до пункту  22  частини  1  статті  26  Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні“,  Закону України  ,,Про Національну
поліцію“,  Закону України  ,,Про участь громадян в охороні громадського
порядку і державного кордону“,  враховуючи лист Сектору поліцейської
діяльності Броварського РУП ГУ НП в Київській області від  20.03.2023
№  509/109/1303/01-23  та рекомендації постійної депутатської комісії міської
ради з питань бюджету та фінансів,  соціально-економічного розвитку,
підприємництва,  регуляторної політики,  торгівлі,  захисту прав споживачів,  з
метою забезпечення належного виконання заходів направлених на   протидію
злочинної діяльності,  покращення охорони громадського порядку,  безпеки
громадян та запобігання росту злочинності на території міста,  Березанська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни до комплексної Програми організації допомоги сектору
поліцейської діяльності №  1  (м.  Березань)  Броварського РУП ГУ НП в
Київській області у забезпеченні охорони громадського порядку,  безпеки
громадян,  профілактики злочинності на  2022-2024  рік  (далі  –  Програма),
затвердженої рішенням Березанської міської ради від  23.12.2021
№  374-31-VIII,  „Про затвердження комплексної Програми організації
допомоги сектору поліцейської діяльності №  1  (м.  Березань)  Броварського
РУП ГУ НП в Київській області у забезпеченні охорони громадського
порядку, безпеки громадян, профілактики злочинності на 2022-2024 рік“:

в пункті  7,  розділу І,  „Загальна характеристика Програми“  число
„300 000“ замінити числом „700 000“;

„Фінансове забезпечення комплексної Програми організації допомоги
сектору поліцейської діяльності №  1  (м.  Березань)  Броварського РУП
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Головного управління Національної поліції в Київській області у забезпеченні
охорони громадського порядку, безпеки громадян, профілактики злочинності
на території міста на 2022-2024 роки“ викласти у новій редакції, що додається.

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

3. 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 на першого заступника міського голови
Хруля Р.Ф.

Міський голова                                                                Володимир ТИМЧЕНКО


