
ПРОЄКТ  

 
УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ № _________ 

 

___________2020 року                                                                            м. Вижниця 

 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми 

протидії злочинності, забезпечення публічної 

безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-

2020 роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії 

районної ради VII скликання від 10 листопада 

2016 року №176-9/16 із внесеними змінами та 

доповненнями затвердженими рішенням 

тринадцятої сесії районної ради VII скликання 

від 2 березня 2017 року №18-13/17, рішенням 

двадцять восьмої сесії VII скликання від 18 

квітня 2019 року №36-28/19, рішенням тридцять 

другої сесії VII скликання від 20 грудня 2019 року 

 

Керуючись п. 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи клопотання Вижницької районної 

державної адміністрації від 08 травня 2020 року № 01.34-579, експертні 

висновки відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 

інфраструктури, енергетики, захисту довкілля та надання адміністративних послуг, 

фінансового управління Вижницької районної державної адміністрації та 

висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і 

соціально-економічного розвитку з цього питання, районна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Програми протидії злочинності, 

забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 

роки, затвердженої рішенням дев’ятої сесії районної ради VII скликання від 10 

листопада 2016 року № 176-9/16 із внесеними змінами та доповненнями 

затвердженими рішенням тринадцятої сесії районної ради VII скликання від 2 

березня 2017 року №18-13/17, рішенням двадцять восьмої сесії VII скликання 

від 18 квітня 2019 року №36-28/19, рішенням тридцять другої сесії VII 

скликання від 20 грудня 2019 року (додаються). 



 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Голова районної ради                                                           Михайло АНДРЮК 

 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

 

Головний спеціаліст сектору з  

питань оборонної роботи, цивільного  

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами районної державної 

адміністрації                                         _________ Олександр НИКОЛАЙЧУК 

  

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови районної ради     _________Сергій ВІРСТА 

 

 

Керуючий справами районної ради _________ Георгій ІВОНЯК 

 

Завідувачка юридичного відділу  

виконавчого апарату районної ради ________ Ксенія ГОЛОБУЦЬКА 

 

Завідувач загального відділу  

виконавчого апарату районної ради ________ Юрій ФЛОРА 

 

Голова постійної комісії районної ради 

з питань бюджету, фінансів і  

соціально-економічного розвитку     ________ Ілля РОМАНЮК 

 

 

 

 

  



Зміни та доповнення до додатку 1 «Програми протидії злочинності, 

забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-

2020 роки»  

Додаток 1 

Розділ 1.1. «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАМИ ПРОТИДІЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ У 

ВИЖНИЦЬКОМУ РАЙОНІ НА 2016-2020 РОКИ» викласти у наступній 

редакції: 
1. Ініціатор розроблення програми: Вижницьке відділення поліції ГУНП в 

Чернівецькій області. 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Розпорядження Вижницької РДА  

від 17.05.2016 № 137 

3. Розробник програми Вижницьке відділення поліції ГУНП в 

Чернівецькій області. 

4. Співрозробники програми Кіцманська місцева прокуратура, Вижницький 

МРВ служби безпеки в Чернівецькій області 

Вижницький районний сектор КВІ. 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Вижницька РДА, Вижницька районна, міські, 

селищна та сільські ради, МВ УСБУ в 

Чернівецькій області, Вижницьке ВП ГУНП в 

Чернівецькій області, Кіцманська місцева 

прокуратура, Вижницький районний сектор КВІ.  

6. Учасники програми Вижницька РДА, Вижницька районна, міські, 

селищна та сільські ради, МВ УСБУ в 

Чернівецькій області, Вижницьке ВП ГУНП в 

Чернівецькій області, Кіцманська місцева 

прокуратура, Вижницький районний сектор КВІ. 

7. Термін реалізації програми 5 років. 

7.1. Етапи виконання програми 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 роки. 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

приймають участь у виконанні 

програми 

районний  бюджет. 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього 

1 100 000.0 грн. 

9.1. в тому числі бюджетних коштів 1 100 000.0 грн. 

 - з них коштів районного бюджету 1 100 000.0 грн. 

 10. Основні джерела фінансування 

програми 

 районний  бюджет 

 

 

Керівник апарату районної ради                                               Г. Івоняк              

                 



 

 

Зміни та доповнення до додатку 2 «Програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у 

Вижницькому районі на 2016-2020 роки»  

Додаток 2 

Пункт 11 розділу 1.6. «Напрями діяльності та заходи програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і 

порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 роки» доповнити наступним підпунктом: 
№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік  

заходів програми 

 

Термін 

виконан-

ня заходу 

 

 

 

Виконавці 

 

Джерела 

фінансу-

вання 

 

Орієнтовані обсяги 

фінансування, тис. 

грн.,  

в тому числі: 

 

Очікува-

ний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Матеріально-

технічне 

забезпечення 

      

     

З метою профілактики правопорушень, 

антитерористичної захищеності у 

Вижницькому районі, виконання завдань 

із захисту державного суверенітету, 

конституційного ладу, територіальної 

цілісності, економічного, науково-

технічного та оборонного потенціалу 

України, законних інтересів держави та 

прав громадян від розвідувально-

підривної діяльності іноземних 

спецслужб, посягань з боку окремих 

організацій, груп та осіб, а також 

забезпечення охорони державної 

таємниці здійснити покращення 

матеріально-технічного забезпечення та 

придбання паливно-мастильних 

матеріалів для потреб Вижницького 

міжрайонного відділення Управління СБ 

України в Чернівецькій області. 

2020 рік МВ УСБУ 

в 

Чернівецьк

ій області 

районний 

бюджет 

Всього: 400,0 

2020 – 400,0 

 

Керівник апарату районної ради                                                                                  Г. Івоняк              



 

 

Зміни та доповнення до додатку 3 «Програми протидії злочинності, 

забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-

2020 роки» 

Додаток 3 

 

Розділ 2 «Ресурсне забезпечення Програми протидії злочинності, 

забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 

роки» викласти в наступній редакції: 

 
                                                                                                                     тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

виконання Всього 

витрат на 

виконання 

програми 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 
Обсяг ресурсів 

всього, в т.ч.: 

140.0 140.0 140.0 140.0 540.0 1 100 000.0 

Районний   бюджет 140.0 140.0 140.0 140.0 540.0 1 100 000.0 

 

 

 

Керівник апарату районної ради                                               Г. Івоняк              

 

 


