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КИЕВО-СВЯТОцІИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII СКЛИКАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  внесення  змін  до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  
Київської  області  від  12 березня  2018 року  Ns 425-27-VII «Про  механізм  

реалізації  Розділу  14 «Комплексної  програми  профілактики  правопорушень, 
боротьби  з  тероризмом, злочинністю  і  корупціею, забезпечення  громадської  
безпеки  у  Киево-Святошинському  районі  на  2016-2018 роки» у  2018 році» 

Керуючись  статтею  43 Закону  цкраїни  «Про  місцеве  самоврядування  
в  цкраїні», з  метою  реалізації  заходів  «Комплексної  програми  профілактики  
правопорушень , боротьби  з  тероризмом , злочинністю  і  корупціею, забезпечення  
громадської  безпеки  у  Киево-Святошинському  районі  на  2016-2018 роки», враховуючи  
подання  Киево-Святошинського  ВП  Гц  НП  в  Київській  області, висновки  
і  рекомендації  комісії  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, районна  рада  

в  и  р  і  ш  и  л  а: 
1. В  зв'язку  зі  зміною  найменування  та  оріентованої  вартості  придбання  

спеціальних  засобів  і  техніки, викласти  підпункт  1.1. пункту  1 рішення  Киево  
Святошинської  районної  ради  Київської  області  від  12 березня  2018 року  
Ns 425-27-VII «Про  механізм  реалізації  Розділу  14 «Комплексної  програми  
профілактики  правопорушень , боротьби  з  тероризмом, злочинністю  і  корупціею, 
забезпечення  громадської  безпеки  у  Киево-Святошинському  районі  на  20 16-20 18 
роки» у  2018 році» у  новій  редакції: 

«На  виконання  пункту  1 даного  рішення  Киево-Святошинській  районній  раді  
здійснити  необхідні  заходи  щодо  придбання  спеціальних  засобів  і  техніки  та  в  
подальшому  здійснити  їх  передачу  в  безоплатне  користування  (шляхом  укладання  
договору  на  безоплатне  користування  майном  (позички)) Головному  управлінню  НП  
в  Київській  області, а  саме: 
- мікроавтобус  Hyundai-H-1 — 1 шт. (оріентований  обсяг  фінансування  - 878,8 тис. грн.); 
- автомобілі  Hyundai accent — 3 шт. (оріентований  обсяг  фінансування  -1 105,8 тис. грн.); 
- відеореестратори  нагрудні  — 20 шт. (оріентований  обсяг  фінансування  -140,0 тис. грн.); 
- автомобіль  Renault Duster — 5 шт. (оріентований  обсяг  фінансування  -2 500,0 тис. грн.). 

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  
районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій  та  з  питань  законності, правопорядку, 
боротьби  з  корупціею, регуляторної  політики, свободи  слова, захисту  прав  і  законних  
інтересів  громадян  та  взаемодії  із  засобами  масової  інформації . 
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