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КИСВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  механізм  реалізації  у  2019 році  окремих  пунктів  розділу  5 «Програми  
профілактики  правопорушень, боротьби  з  тероризмом, злочинністю  і  корупціею, 

забезпечення  громадської  безпеки  у  Киево-Святошинському  районі  
Київської  області  на  2019-2021 роки» 

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, злочинністю  і  корупціею, 
забезпечення  громадської  безпеки  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  на  
2019-2021 роки», враховуючи  подання  Киево-Святошинського  відділу  поліції  ГУ  НП  
в  Київській  області  від  22.10.2019 року  Ns 20891/109/1008/19 та  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  від  22.10.2019 року  Ns 07-27/3163, враховуючи  
висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  планування  бюджету, 
фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій  рішення, 
районна  рада  

в  и  р  і  ш  и  л  а: 
1. На  виконання  заходів  (в  частині  видатків  розвитку) «Програми  профілактики  

правопорушень , боротьби  з  тероризмом, злочинністю  і  корупціею, забезпечення  
громадської  безпеки  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  на  2019-2021 
роки», затвердженої  рішенням  сесії  Киево-Святошинської  районної  ради  VII скликання  
Ns 526-32-VII від  20 грудня  2018 року: 

1.1. Визначити  відповідальним  виконавцем  та  головним  розпорядником  коштів, 
передбачених  на  виконання  п. п. 5.13.4 п. 5.13. Розділу  5 вказаної  Програми  у  2019 році, 
в  частині  матеріально -технічного  забезпечення  Киево-Святошинського  відділу  поліції  ГУ  
Національної  поліції  в  Київській  області, Киево-Святошинську  районну  раду. 

1.2. Киево-Святошинській  районній  раді  здійснити  необхідні  заходи  щодо  
придбання  орrгехніки  та  спеціальних  засобів  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: 

- логістичні  пристрої  (планшети) SAMSUNG Galaxy Tab F Т585 10.1 LTE 2/16 Gb 
B1ack у  кількості  28 одиниць  на  суму  196 000,00 грн.; 

- нагрудні  автоматичні  відеореестратори  DMT5 BODY WORN CAMERA 
у  кількості  23 одиниці  на  суму  197 800,00 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  і  з  питань  законності, правопорядку, боротьби  
з  корупціею, регуляторної  політики, свободи  слова, захисту  прав  і  законних  інтересів  
громадян  та  взаемодії  із  засобами  масової  інформації . 

В.о. голови  ради 	 Д.М. Гусятинський  

м. Київ  
07 листопада  2019 року  
N~ б16-39-VII 


