Додаток №12
до рішення сесії
від 22.11.2019р.
№ _858
ПРОГРАМА
Організації допомоги Скадовському відділенню поліції
Новокаховського відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Херсонській області у забезпеченні охорони публічного
порядку,безпеки громадян,профілактики злочинності та території
смт.Лазурне
1.СКЛАД ПРОБЛЕМИ.
Забезпечити охорону публічного порядку і безпеку громадян та профілактику злочинності.
2.МЕТА ПРОГРАМИ.
Організація фінансової підтримки діяльності поліції,спрямованої на охорону публічного
порядку і профілактику злочинності.
3.ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ.
Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок надходжень коштів загального фонду
селищного бюджету.
4.ТЕРМІН ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.
Програма буде реалізована в один етап до кінця 2019 року.
5.Перелік заходів і завдань програми про фонд охорони навколишнього природного
середовища місцевого бюджету.
Найменування заходу
Орган
Термін
Джерело
КЕКВ
Орієнтований
викон.
виконання фінансування
КФК
обсяг
влади
фінансування,
грн.
1.Комп'ютерна
Лазурненська
Протягом
Кошти
2620
2500
оргтехніка (заміна
селищна рада
року
місцевого
0119800
фізично застарілої
Скадовського
бюджету,
комп’ютерної
району
загальний фонд
техніки,апаратури
Херсонської
зв’язку
області
поліції,придбання
обладнання для
належного
супроводження слідчих
дій,оперативних
заходів,груп фіксації
під час проведення
масових заходів,систем
відео нагляду на
вулицях та в інших
громадських місцях)
2.Паливно-мастильні Лазурненська
матеріали (для
селищна рада
оперативного
Скадовського
реагування на заяви та району
повідомлення,забезпече Херсонської
ння охорони
області
громадського порядку
та безпеки громадян)

Протягом
року

Кошти
2620
місцевого
0119800
бюджету,
загальний фонд

5000

3.Проведення
поточного ремонту
службових приміщень
Скадовського
відділення поліції

Лазурненська
селищна рада
Скадовського
району
Херсонської
області

Протягом
року

Кошти
2620
місцевого
0119800
бюджету,
загальний фонд

Всього:

10000

17500

6.РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.
Загальна сума витрат на виконання програми 17500,00 гривень.
7.ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.
Відповідальна за виконання програми,термін та звітність – Лазурненська селищна рада.
Контроль за виконанням цієї програми здійснює постійна депутатська комісія з питань
соціально-економічного розвитку,планування та виконання бюджету,встановлення місцевих
податків та зборів.
8.ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.
За умови реалізації запланованих згідно з програмою заходів прогнозується:посилити
взаємодію поліції та органу місцевого самоврядування щодо забезпечення охорони
публічного порядку,безпеки громадян,профілактики злочинності,забезпечити матеріальнотехнічну підтримку діяльності Скадовському відділенню поліції.

Головний бухгалтер

Л.В.Вітушко

