
укрАiнА
КРАСНОКУТСЪКА СЕЛИIЦНА Р4.ДА

БОГОДУХIВСЬКОГО РАИОНУ
xAPKIBCbKoi оБлАстI
ПРО€КТРIШЕННЯ

сЕсIя СКЛИКАННЯ

вiд 202| року
смт. Краснокутськ

Про внесення змiн до рiшення ceciT

Краснокутськоi селищноi ради VIII
.*п"*ч""я вiд 29 квiтня 202I року N9 б07-

VIII <Про гарантування виконання пункту 4

пiдроздiду 2.2 роздiлу 2 МЕ,МОРАНДУМУ
про спiвпрацю та партнерство мiж Головним

управлiнням Нацiон€lJlьнолi полiцiТ в

Харкiвськiй областi та Краснокутською
селищною радою)

Вiдповiдно до статгi 25, пункту 22 частини першоТ cTaTTi 26 Закону

УкраIни <Про мiсцеве .urо"р"iування в_ YKpaTHi>, Заl9ну Украiни 1qро
Нацiональну полiцiю)>, Указу Гiр.-л""та Укратни вiд 19.07.2005 J\ъ1l19/2005

<Про заходи щодо забезпеч.п"" особистоТ безпеки громадян та протидiТ

злочинностi>>, Указу Президента Украiни вiд 07,02,2008 N9109/2008 <Про

першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацii та гарантування

конститУцiйногО права на зверНеннЯ до оргаНiв державноТ влади та органiв

мiсцевого caMoBp"!y"u"""D, МВМОрдндуМУ про спiвпраr\ю та партнерство

мiж Головним уrrръ"пi"r", Нацiональноi полiцii в Харкiвськiй областi та

краснокутською селищною радою, Краснокутська селищна Рада

ВИРIШИЛА:

1. Гарантувати надання субвенцiТ для забезпечення ефективноI дiяльностi

полiцейських за рахунок перевиконання заг€шьного фонду бюджету селищноI

територiальноi грЪмади за 9 мiсяцiв 2O2I року у cyMi 1200000 грн.

2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю з

питань фiнансiв, бюджету, соцiально-економiчного розвитку, iнвести_цiйноТ

дiяльносii, p..yn"TopHoT nonirr*" та пiдприемництва (Микола HIKITE,HKO),

Краснокутський селищний голова Iрина КАРАБУТ

Nь



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до про€кту рiшення КраснокутськоТ седищноi рали
,,Про ,""."rrrr" змiн до рiшення cecii Краснокутськот селищноi ради VIII

скликання вiд 29 KBiTH я 202l року Ng 607_VIII <Про гарантування
виконаннЯ пунктУ 4 пiдрозДiцу 2.2 розлiлу 2 мЕмОрАндуМУ про

спiвпрацю та партнерство мiж Головним управлiнням Нацiональнолi
полiцii в Харкiвськiй областi та Краснокутською селищною радою>>

1.Обгрунтування необхiдностi прийняття рiшення
ПроекТ рiшення пiдготовлений для. гарантування виконання пункту 4

пiдроздiлу 2.2 роздiлу 2 мЕ,мОрАнлуМУ про спiвпрацю та партнерство мiж

головним управлiнням Нацiональноi полiцiт в Харкiвськiй областi та

Краснокутською селищною радою

2.Мета i шляхи iT досягнення
реалiзацiя мЕмордндуму про спiвпрацю та партнерство мiж

головним управлiнням Нацiональнот полiцii ,в Харкiвськiй областi та

краснокутською селищною радою з метою спiвпрацi cTopiH на засадах

партнерства, спрямованоi на пiдвищення рiвня публiчноТ безпеки i порядку,

охорони прав i свобод людини та протидiТ злочинностi на територiТ

територiальноТ громади.

3. Правовi аспекти
Бюджетний кодекс Украiни, Закон Украiни uПро мiсцеве

самоврядування в ykpaiHi>, Закон Укратни ппро Нацiональну полiцiю), Указ

Президента УкраТни вiд 19.07.2005 JФ1l19/2005 <Про заходи щодо

забезпечення особистоI безпеки громадян та протидii злочинностi>>, Указ

Президента Украiни вiд о7.02.20о8 J\ъ109/2008 пПро першочерговi заходи щодо

забезпечення реалiзачiт та гарантування конституцiйного права на звернення

до органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування),

мЕморДндуМ про спiвпрацю та партнерство мiж Головним управлiнням
нацiональноi полiцii в Харкiвськiй областi та Краснокутською селищною

радою.

4. Фiнансово-економiчне обгрунтування
Фiнансове забезпечення видаткiв на надання субвенцii за рахунок

перевиконання заг€шьного фонду бюджету селищнот територiальноi громади за

9 мiсяцiв 2021 року становить 1 200 000 грн.

5. Позицiя заiнтересованих органiв
Погодження iз заiнтересованими органами про€кт рiшення не потребус,

так як видасться в межах повноважень селищноi ради.



6. Регiональний
Проскт рiшення

аспект

порядку, охорони прав i
територiальноТ громади.

стосусться пiдвищення рiвня публiчноi безпеки i
свобод людини та протидiI злочинностi на територii

7. Громадське обговорення
Проскт рiшення не потребуе проведення громадського обговорення.

8. Прогноз результатiв
забезпечення безпеки людей, якi проживають на

створення захищеного комфортного життевого простору.

Начальник фiнансового управлiння
Краснокутськоi селищноi ради

територiI громади,

Надiя ПIснА


