
Проєкт рішення 

 

Від 16.03.2021                                                                                               №2661 

 

 

 

Про внесення змін до рішення міської  

ради «Про затвердження комплексної  

Програми профілактики злочинності  

на 2021-2025 роки» 

 

 

Керуючись ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою координації спільних дій головних розпорядників бюджетних коштів під час 

виконання заходів рішення міської ради від 23 грудня 2020 року № 19/3-20 «Про 

затвердження комплексної Програми профілактики злочинності на 2021-2025 роки», 

врахувавши рекомендації комісії з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту, міська рада  

 

вирішила: 

1. У зв’язку із зміною назви Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області 

внести зміни в комплексну Програму профілактики злочинності на 2021-2025 роки, та 

замінити назву «Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області» на «Відділення 

поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області». 

2. Координацію за виконанням даного рішення покласти на головного спеціаліста з 

питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Романа 

Гудзя. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Ростислава Стаська, начальника фінансового відділу міської ради Ольгу 

Петровську та голову комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 

етики та регламенту Володимира Федорняка. 

 
 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

                

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: 

Головний спеціаліст з питань  

діяльності правоохоронних  

органів, оборонної та  

мобілізаційної роботи  

Р. Гудзь  __________                                                  «____»_______2021 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник міського голови  

Р. Стасько ___________                                «____»_______2021 

 

Начальник фінансового відділу 

О. Петровська __________                                       «____»_______2021  

           

Головний бухгалтер 

І. Федунків __________                                             «____»_______2021            

   

Юридичний відділ 

 

_____________________                _________          «____»_______2021            

 

Секретар ради 

Р. Іванюк ___________                                «____»_______2021 

 

 



 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради 

Про внесення змін до рішення міської ради «Про затвердження комплексної 

Програми профілактики злочинності на 2021-2025 роки» 

 

Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради «Про затвердження комплексної Програми профілактики 

злочинності на 2021-2025 роки» є головний спеціаліст з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи. 

1. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

У зв’язку із зміною назви Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області внести 

зміни в комплексну Програму профілактики злочинності на 2021-2025 роки, та замінити 

назву «Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області» на «Відділення поліції №3 (м. 

Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області». 
3.Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування», «Про національну поліцію», «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону», «Про прокуратуру», «Про Національну 

гвардію України», «Про Службу безпеки України» 

4.Фінансово-економічне обґрунтування. 

Фінансування заходів  Програми профілактики злочинності на  2021-2025 роки 

здійснюватись за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади. 

5. Прогноз результатів 

-поступове зниження злочинності та корупційних діянь; 

-попередження вчинення повторних злочинів; 

-профілактика правопорушень в громадських місцях та в умовах вулиці; 

-поліпшення правоохоронними органами захисту прав і свобод громадян; 

-зниження злочинного впливу на молодь та підлітків, усуненняпричин і 

умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність; 

-ресоціалізація засуджених осіб; 

-профілактика вчинення повторних злочинів. 

 

 

 

 

Підготував: 

 

 

Головний спеціаліст з питань діяльності  

правоохоронних органів оборонної та  

мобілізаційної роботи                                                                                 Роман Гудзь 

 

 

 


