УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцята сесія V скликання
РІШЕННЯ

від 8 липня 2010 року №1148
м. Ужгород

Про внесення змін до Комплексної
програми профілактики злочинності
на території Закарпатської області на
2006-2010 роки

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Указу Президента України від 19 липня 2005 року
№1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та
протидії злочинності» обласна рада в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до Комплексної програми профілактики злочинності на
території Закарпатської області на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням
обласної ради від 12 січня 2006 року №688, виклавши у новій редакції розділ 3
«Фінансове обґрунтування видатків, необхідних для реалізації заходів
Програми» (додається) та додаток до зазначеної Програми (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
обласної державної адміністрації Гоблика В.В. і постійну комісію обласної ради
з питань законності та правопорядку (Зелінський А.Ф.)

Голова ради

М.

Кічковський

Додаток
до рішення обласної ради
від 8 липня 2010 року №1148
3. Фінансове обґрунтування видатків, необхідних
для реалізації заходів Програми
3.1 Для виконання заходів Програми необхідно:
3.1.2 Придбати спеціальну техніку для оперативних підрозділів.
3.1.3 Придбати засоби зв`язку, оргтехніку та інший необхідний інвентар,
обладнання.
3.1.4 Придбати спецзасоби, засоби індивідуального захисту та інше
спецустаткування з метою поліпшення стану захищеності працівників органів
та підрозділів внутрішніх справ під час несення служби.
3.1.5 Для створення належних умов роботи громадських формувань з
охорони громадського порядку та державного кордону обладнати приміщення
громадських пунктів охорони правопорядку засобами зв`язку.
3.1.6 Придбати спецавтомобілі для чергових частин міських, районних
відділів ГУМВС України в Закарпатській області .
3.1.7 Придбати необхідну техніку та обладнання для побудови
корпоративної інформаційної мережі ГУМВС України в Закарпатській області .
3.1.8 Відповідно до статті 12 пункту 2 Закону України «Про участь
громадян в охороні громадського порядку та державного кордону» забезпечити
членів громадських формувань з охорони громадського порядку та держаного
кордону посвідченнями та нарукавними пов`язками.
3.1.9 З метою своєчасного виявлення та вилучення слідів злочину в
місцях скоєння особливо тяжких та тяжких злочинів придбати для ГУМВС
України в Закарпатській області мікроавтобус з подальшим його
переобладнанням у пересувну криміналістичну лабораторію.
Відділ взаємодії з правоохоронними органами та
оборонної роботи облдержадміністрації спільно із
головним управлінням МВС України в
Закарпатській області
2010 рік
3.2 З метою приведення умов утримання в спеціальних установах міліції
затриманих, заарештованих та засуджених осіб у відповідність із
законодавством України і рекомендаціями Європейського комітету проти
тортур Ради Європи: пропонувати обладнати приміщення спецустанов міліції
сертифікованими
засобами
охоронно-пожежної
сигналізації,
відеоспостереження, придбання необхідного побутового та комп`ютерного
обладнання.

2

Головне управління МВС України в
Закарпатській області
2010 рік
3.3 Забезпечити придбання транспортних засобів для автогосподарства
головного управління МВС України в Закарпатській області, спрямувавши їх
першочергово для потреб дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості.
Відділ взаємодії з правоохоронними органами та
оборонної роботи облдержадміністрації спільно із
головним управлінням МВС України в
Закарпатській області
2010 рік
3.4 Рекомендувати забезпечити дільничних інспекторів міліції,
міліціонерів патрульно-постової служби засобами активної оборони та зв`язку.
Головне
управління
Закарпатській області
2010 рік

МВС

України

3.5 Передбачити зведене фінансування програми згідно з додатком.

Перший заступник голови ради

А. Сербайло
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Додаток до Програми
У редакції рішення обласної ради
від 8 липня 2010 року №1148
РОЗРАХУНОК
потреби коштів для реалізації заходів, передбачених
Комплексною програмою профілактики злочинності на
території Закарпатської області на 2006-2010 роки
№
з/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Сума (тис. грн) по роках
Зміст
Придбання службових легкових
автомобілів для УМВС України
в Закарпатській області
Придбання патрульних спецавтомобілів для міських і
районних
відділів ГУМВС
України в Закарпатській області
Придбання патрульних автомобілів для служби ППСМ
Придбання мікроавтобуса з
подальшим
його
переобладнанням
у
пересувну
криміналістичну лабораторію
Побудова
корпоративної
інформаційної мережі ГУМВС
Придбання спеціальної техніки,
спецобладнання
для
оперативних
підрозділів
ГУМВС
Придбання засобів зв`язку,
обладнання, меблів, орг-техніки
та комп`ютерної техніки для
ГУМВС та міських і районних
відділів ГУМВС
Матеріально-технічне за безпечення діяльності громадських формувань з охорони
громадського
порядку:
придбання
засобів
самозахисту,
засобів
зв`язку,
комп`ютерної та оргтехніки
Усього
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