
                                                                                                                    
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

7 сесія VIIІ скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

« 20 »  жовтня 2021 року                        №      -7-VIIІ 
 

с. Петропавлівська Борщагівка 
 

Про внесення змін до Комплексної 

Програми по забезпеченню охорони 

публічного порядку, охорони прав і 

свобод громадян та профілактики 

правопорушень із впровадженням 

Поліцейського офіцера громади  в межах 

Борщагівської сільської територіальної 

громади на 2021-2025 роки, затвердженої 

рішенням Борщагівської сільської ради 

12.02.2021 № 21-4-VIII 

 

 Відповідно до наданих пропозицій, керуючись  статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Комплексної Програми по забезпеченню охорони 

публічного порядку, охорони прав і свобод громадян та профілактики 

правопорушень із впровадженням Поліцейського офіцера громади  в межах 

Борщагівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки,  

затверджену рішенням 4 сесії Борщагівської сільської ради VIII скликання 

від 12.02.2021р. №21-4- VIII, а саме: 

1.1. В пункті 7 Паспорта Програми «Орієнтовний загальний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2021 рік» цифру 

«2 300 000,00»  замінити цифрою «2 899 000,00». 

1.2. Розділ 5 «Механізм реалізації у 2021 році окремих  пунктів   

«Комплексної Програми по забезпеченню охорони публічного порядку, 

охорони прав і свобод громадян та профілактики правопорушень із 

впровадженням Поліцейського офіцера громади в межах Борщагівської 

сільської територіальної громади на 2021-2025 роки» викласти в наступній 

редакції: 

1. Виділення коштів з бюджету Борщагівської сільської  територіальної 

громади на придбання автомобілів «Renault-duster»   для  відділення поліції 

№5 (с. Чайки)  Бучанського РУП ГУНП  в Київській області: 
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  - визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником 

коштів, передбачених на  матеріально-технічне забезпечення відділення 

поліції №5 (с. Чайки)  Бучанського РУП ГУНП в Київській області 

автотранспортними засобами, комп’ютерною та оргтехнікою,  Борщагівську 

сільську раду Бучанського району Київської області; 

 -  Борщагівській сільській раді Бучанського району Київської області 

перерахувати кошти у сумі 2 000 000,00 грн. на рахунок Головного 

управління Національної поліції України в Київській області шляхом 

надання міжбюджетного трансферту з спеціального фонду сільського 

бюджету; 

  -  Головному управлінню Національної поліції України в Київській області 

забезпечити використання вказаних коштів для покращення матеріально-

технічної бази відділення поліції №5 (с. Чайки)  Бучанського РУП ГУНП в 

Київській області з метою результативного виконання передбачених 

програмою заходів на території Борщагівської територіальної громади, а саме 

придбання основних засобів: автотранспортні засоби Renault Duster в 

кількості 3-х, комп’ютерна, оргтехніка та інше;  

 2. Виділення коштів з бюджету Борщагівської сільської територіальної 

громади на придбання принтерів TOPPAN CP 500 для використання в роботі 

ТСЦ №3246 (на правах відділу с. Софіївська Борщагівка)  РСЦ ГСЦ МВС в 

Київській області: 

  - визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником 

коштів, передбачених на  матеріально-технічне забезпечення ТСЦ №3246 

РСЦ ГСЦ МВС в Київській області принтерами TOPPAN CP 500,  

Борщагівську сільську раду Бучанського району Київської області; 

 -  Борщагівській сільській раді Бучанського району Київської області 

перерахувати кошти у сумі 300 000,00 грн. на рахунок Регіонального 

сервісного центру ГСЦ МВС  в Київській області шляхом надання 

міжбюджетного трансферту з спеціального фонду сільського бюджету; 

      -  Регіональному сервісному центру ГСЦ МВС  в Київській області 

забезпечити використання вказаних коштів для покращення матеріально-

технічної бази ТСЦ №3246(на правах відділу с. Софіївська Борщагівка)  РСЦ 

ГСЦ МВС в Київській області, а саме придбання 2 (двох) принтерів TOPPAN 

CP 500 Виділення коштів з бюджету Борщагівської сільської територіальної 

громади. 

3. Виділення коштів з бюджету Борщагівської сільської  територіальної 

громади на проведення капітального ремонту приміщень  відділення поліції 

№5 (с. Чайки)  Бучанського РУП ГУНП  в Київській області:  

- визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів, 

передбачених на капітальний ремонт приміщень відділення поліції №5 (с. 

Чайки)  Бучанського РУП ГУНП в Київській області Борщагівську сільську 

раду Бучанського району Київської області; 
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 -  Борщагівській сільській раді Бучанського району Київської області 

перерахувати кошти у сумі 550 000,00 грн. на рахунок Головного 

управління Національної поліції України в Київській області шляхом 

надання міжбюджетного трансферту з спеціального фонду сільського 

бюджету; 

  -  Головному управлінню Національної поліції України в Київській області 

забезпечити використання вказаних коштів для здійснення капітального 

ремонту приміщень відділення поліції №5 (с. Чайки)  Бучанського РУП 

ГУНП в Київській області.  

4. Виділення коштів з бюджету Борщагівської сільської  територіальної 

громади для реєстрації транспортних засобів, придбаних   для  відділення 

поліції №5 (с. Чайки)  Бучанського РУП ГУНП  в Київській області: 

  - визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником 

коштів, передбачених на реєстрацію транспортних засобів для відділення 

поліції №5 (с. Чайки)  Бучанського РУП ГУНП в Київській області,  

Борщагівську сільську раду Бучанського району Київської області; 

 -  Борщагівській сільській раді Бучанського району Київської області 

перерахувати кошти у сумі 49 000,00 грн. на рахунок Головного управління 

Національної поліції України в Київській області шляхом надання 

міжбюджетного трансферту із загального фонду сільського бюджету; 

  -  Головному управлінню Національної поліції України в Київській області 

забезпечити використання вказаних коштів для реєстрації транспортних 

засобів, придбаних для відділення поліції №5 (с. Чайки)  Бучанського РУП 

ГУНП в Київській області.  

5. Залишок коштів субвенції з Борщагівського сільського бюджету, не 

використаний на кінець бюджетного періоду, підлягає поверненню до 

сільського бюджету. 

1.3. В Додатку 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Комплексної 

Програми по забезпеченню охорони публічного порядку, охорони прав і 

свобод громадян та профілактики правопорушень із впровадженням 

Поліцейського офіцера громади в межах Борщагівської сільської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» цифру «2 300,00» замінити 

цифрою «2 899,00» 

1.4 Доповнити Додаток 2 до Програми «Заходи щодо виконання 

Комплексної Програми по забезпеченню охорони публічного порядку, 

охорони прав і свобод громадян та профілактики правопорушень із 

впровадженням Поліцейського офіцера громади в межах Борщагівської 

сільської територіальної громади на 2021-2025 роки» пунктами 3 та 4: 
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№ Перелік заходів Програми Термін 

викона

ння 

заходу 

Джерела 
фінансування 

Обсяги 

фінансува

ння, тис. 

грн. 

Очікуваний 
результат 

1 2 3 4 5 6 

3 Виділення коштів з 

бюджету Борщагівської 

сільської територіальної 

громади на проведення 

капітального ремонту 

приміщень у відділенні 

поліції №5 (с. Чайки)  

Бучанського РУП ГУНП  

в Київській області 

 

2021 

 

Бюджет 

Борщагівської  

територіальної 

громади 

 

550,00 

Забезпечення 

охорони 

публічного 

порядку, 

зміцнення 

правопорядку, 

охорони прав і 

свобод 

громадян  

4 Виділення коштів з 

бюджету Борщагівської 

сільської територіальної 

громади для реєстрації 

транспортних засобів, 

придбаних для 

відділення поліції №5 (с. 

Чайки)  Бучанського 

РУП ГУНП  в Київській 

області 

 

2021 

 

Бюджет 

Борщагівської  

територіальної 

громади 

 

49,00 

Забезпечення 

охорони 

публічного 

порядку, 

зміцнення 

правопорядку, 

охорони прав і 

свобод 

громадян  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну профільну 

комісію. 

 

 

 

Сільський голова                                                                       Олесь КУДРИК 
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Підготовлено:               ______________    Н. Краснощокова 

 

Погоджено:                   ______________    І. Станіславська 


