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РІ  ШЕННЯ  

Про  механізм  реалізації  у  2019 році  акремих  пунктів  розділу  5 «ГІрограміі  
прафілактики  правопорушень, боротьби  з  тероризмом, злачинністю  і  

карупціею, забезпечення  громадської  безпеки  у  Киево-Святошинському  
районі  Київської  області  на  2019-2021 раки» 

Відповідно  до  статті  43 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні», статті  91 Бюджетного  кодексу  України, з  метою  реалізації  заходів  
«Програми  профілактики  правопорушень, боротьби  з  тероризмом, злочииністю  і  
корупціею, забезпечеиня  громадської  безпеки  у  Киево-Святошинському  районі  
Київської  області  на  2019-2021 роки», враховуючи  подаиня  Головного  управліиня  
Служби  безпеки  України  у  м. Киеві  та  Київській  області  від  14.03.2019 року  
N232/19-1846, враховуючи  висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  з  питань  
планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  
розвитку  та  інвестицій, райоина  рада  

в  и  р  і  ш  и  л  а: 

і . На  виконання  заходів  (в  частині  видатків  розвитку) «Програми  
профілактики  правопорушень, боротьби  з  тероризмом, злочшшістю  і  корупціею, 
забезпечеиня  громадської  безпеки  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  
області  на  2019-2021 роки», затвердженої  рішенням  сесії  райоиної  ради  VII 
скликання  N2526-32-VII від  20 грудня  2018 року: 

і  . 1. Визначити  відповідальним  виконавцем  та  головним  розпорядником  
коштів  субвенції  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на  виконаиня  
програм  соціально-економічного  розвитку  регіонів, передбачених  на  виконаиня  
підпункту  5.14.4 пункту  5.14 розділу  5 та  пункту  5.15 розділу  5 вказаної  програми  
у  2019 році  Киево-Святошинську  райоину  державну  адміністрацію  Київської  
області . 

і .2. Киево-Святошинській  райоиній  державній  адміністрації  Київської  
області  перерахувати  кошти  у  сумі  1000,0 тис. грн. на  рахунок  Головного  
управління  СБ  України  у  м. Киеві  та  Київській  області, у  тому  числі  на  реалізацію  
підпункту  5.14.4 пункту  5.14 розділу  5- 500,0 тис. грн. та  пункту  5.15 розділу  5- 
500,0 тис. грн. 

і .3. Головному  управлінно  СБ  України  у  м. Киеві  та  Київській  області  
забезпечити  використання  вказаних  коштів  для  покращеиня  матеріально-технічної  
бази  Киево-Святошиuського  NIPB ГУ  СБ  України  у  м. Киеві  та  Київській  області  з  
метою  результативного  виконаиня  передбачених  програмою  заходів  на  території  
Киево-Святошинського  району. 



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