
 
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;  

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 
проєкт 

РІШЕННЯ  
 

__ ________2021 року м. Липовець 11 сесія 8 скликання 

 

Про внесення змін до Комплексної оборонно-правоохоронної програми 

Липовецької територіальної громади на 2021 – 2025 роки», затвердженої 

рішенням 3 сесії міської ради 8 скликання від 21 грудня 2020 року № 43 

«Про затвердження Міських програм» 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання 

відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції України у Вінницькій області від 10 березня 

2021 року № 2002/279-2021, висновок постійної комісії міської ради з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, міська 

рада ВИРІШИЛА: 

1. Внести до Комплексної оборонно-правоохоронної програми 

Липовецької територіальної громади на 2021 – 2025 роки» (далі – Програма), 

затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 8 скликання від 21 грудня 2020 року 

№ 43 «Про затвердження Міських програм», такі зміни: 

1) в усіх випадках слова «Липовецьке відділення поліції Головного 

Управління поліції у Вінницькій області» замінити словами «відділ поліції № 4 

Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області»; 

2) у підпункті 1.2.2.4 додатку до Програми слова «для дільничних 

офіцерів поліції» замінити словами «слідчо-оперативної групи», та викласти у 

такій редакції: 

ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ 

№№ 

п/п 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерело 

фінансування 

Прогнозний 

обсяг 

фінансування 

(тис. грн.) 

у т.ч. за роками 

Очікуваний результат 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2.2.4 

Придбання 

службового 
автомобілю 

«Renault 

Logan» для 
слідчо-

оперативної 

групи 

2021-

2025 

Виконавчий 

комітет 

Липовецької 
міської ради 

Місцевий  

бюджет 
390 390 - - - - 

Для належного 

реагування на 

повідомлення громадян 
про кримінальні 

правопорушення та інші 

події; покращення 
якості обслуговування 

громадян з питань 

правоохоронної 
діяльності 

mailto:lypovetsmr@gmail.com
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/renault-logan-1-2-gaz-2013-lizing-ili-kredit-IDHOKcE.html#77de952fa6
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/renault-logan-1-2-gaz-2013-lizing-ili-kredit-IDHOKcE.html#77de952fa6


2. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів 

місцевого бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством 

України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту (голова комісії Олена СЕМЧУК). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 


