
 
УКРАЇНА 

ВИСОЧАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО  РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІІІ (позачергова) сесія VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

від  10 листопада 2021 року                                                               смт Високий 

 

Про внесення доповнень до Програми 
профілактики правопорушень та боротьби зі 
злочинністю на території Височанської 
селищної ради на 2021-2022 роки, затвердженої 
рішенням    IV сесії Височанської селищної ради                     
VІІІ скликання від 16 лютого 2021 року 

 

Відповідно до ст. ст. 19, 144 Конституції України, ст. ст. 88,  89 Закону 
України «Про національну поліцію», ст. ст.  25, 26  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада                 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести доповнення до Програми профілактики правопорушень та 
боротьби зі злочинністю на території Височанської селищної ради на 2021-2022 

роки, затвердженої рішенням IV сесії Височанської селищної ради VІІІ 
скликання від 16 лютого 2021 року,  а саме  

 

Розділ V «Фінансове забезпечення Програми» доповнити таблицею 
«Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення заходів Програми по роках» 

(додається). 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестицій, підприємництва та міжнародного співробітництва. 

 

 

 

Селищний голова                 Олександр МОРОЗ 

 

 

  



 
Додаток до рішення ХІІІ (позачергової) сесії 
Височанської селищної ради VIIІ скликання 
«Про внесення доповнень до Програми 
профілактики правопорушень та боротьби зі 
злочинністю на території Височанської 
селищної ради на 2021-2022 роки, 
затвердженої рішенням IV сесії Височанської 
селищної ради VІІІ скликання від 16 лютого 
2021 року» 

 

 

V. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься 
відповідно до законодавства за рахунок коштів Височанської селищної ради, а 
також інших джерел, не заборонених законодавством. 
 

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення заходів Програми по роках 

 

№ 

з/
п 

 

Видатки 

 

2021 

(тис.
грн) 

2022 

(тис.
грн) 

Загальні 
обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

1 

Придбання автомобіля для 

використання в службовій діяльності 
дільничними офіцерами поліції та 
групами реагування патрульної 
поліції 

560,0 560,0 1120,0 

2 Придбання комп'ютерів 0,0 50,0 50,0 

3 
Придбання багатофункціональних 

пристроїв 
0,0 20,0 20,0 

4 
Придбання паливномастильних 

матеріалів (бензин, дизельне паливо) 0,0 150,0 150,0 

5 
Придбання офісних меблів 

 
0,0 50,0 50,0 

 РАЗОМ коштів 560,0 830,0 1390,0 

 

 

 

Заступник селищного голови  
з правових питань  

та розвитку території громади                                             Сергій ГОЛУБОВ 

 

 

 

 


