
 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

 

ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 10 липня 2020 року                                           №  503 

смт Голованівськ 

 

Про внесення змін до районної комплексної 

програми профілактики злочинності 

на 2018-2020 роки 

 

 Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 Внести зміни до районної комплексної програми профілактики 

злочинності на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Голованівської 

районної ради від 6 квітня 2018 року № 299, (з урахуванням змін внесених 

рішеннями районної ради від 14.12.2008 року № 360, від 22.02.2018 року № 

376, від 05.07.2019 року № 411), а саме: 

 

1.1. пункт 6 розділу IV «Організаційне забезпечення профілактики 

злочинності» Програми викласти в новій редакції: «Вживати заходів 

щодо оплати послуг з поточного ремонту та реконструкції службових 

приміщень Голованівського відділу поліції ГУНП і Кіровоградській 

області, ремонту системи теплопостачання, встановлення 

енергозберігаючих вікон, придбання будівельних  матеріалів та 

металевих дверей, меблів, засобів зв’язку, оргтехніки, комп’ютерної 

техніки, ноутбуків,  GSM трекера, придбання  планшетних комп’ютерів для  

слідчо-оперативних груп, придбання  автотранспорту,  паливно-

мастильних матеріалів, запасних частин, оплата послуг з поточного 

ремонту службового автотранспорту,  оплата послуг з розробки 

проектно-кошторисної документації для монтажу автономної пожежної 

сигналізації, пожежогасіння та системи оповіщення, оплата послуг з монтажу  



автономної пожежної сигналізації, пожежогасіння та системи оповіщення, 

послуг з встановлення системи контролю доступу в приміщення 

Голованівського відділу поліції»; 

 

1.2. в Додатку 1 «Ресурсне забезпечення районної комплексної 

програми профілактики злочинності на 2018-2020 роки Голованівським 

відділом поліції ГУНП в Кіровоградській області»: 

 

- в  графі  5 цифру «50,0» на 2020 рік замінити на цифру «100,0»; 

- в  графі  8  цифру «50,0» на 2020 рік замінити на цифру «100,0»; 

- графу 10 викласти в новій редакції: «Удосконалення форм і методів 

профілактики правопорушень та підвищення ефективності оперативно-

розшукових заходів у сфері протидії злочинності. Надання підтримки у 

вирішенні питань оплати послуг з поточного ремонту та реконструкції 

службових приміщень Голованівського відділу поліції ГУНП і 

Кіровоградській області, ремонту системи теплопостачання, 

встановлення енергозберігаючих вікон, придбання будівельних  

матеріалів та металевих дверей, меблів, засобів зв’язку, оргтехніки, 

комп’ютерної техніки, ноутбуків,  GSM трекера, придбання  планшетних 

комп’ютерів для  слідчо-оперативних груп, придбання  автотранспорту,  

паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, оплата послуг з 

поточного ремонту службового автотранспорту,  оплата послуг з 

розробки проектно-кошторисної документації для монтажу автономної 

пожежної сигналізації, пожежогасіння та системи оповіщення, оплата послуг 

з монтажу  автономної пожежної сигналізації, пожежогасіння та системи 

оповіщення, оплата послуг з встановлення системи контролю доступу в 

приміщення Голованівського відділу поліції» .  

 

 

 

Голова районної ради        Богдан КУЧМІЙ 

 


