
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

від 29.06.2021 № 138 

с. Руська Поляна 

 

Про схвалення змін до Програми 

забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки на території 

Руськополянської сільської 

територіальної громади Черкаського 

району Черкаської області на 2021-2025 

роки 

 

 Керуючись п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про національну поліцію», Бюджетним Кодексом 

України, виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Пропонувати сесії Руськополянської сільської ради затвердити зміни до 

Програми забезпечення громадського порядку за громадської безпеки на території 

Руськополянської сільської територіальної громади Черкаського району Черкаської 

області на 2021-2025 роки та викласти в новій редакції, а саме: 

- Розділ І абзац 5 викласти в такій редакції: «Наявність великої кількості 

невирішених проблем у правоохоронній діяльності на рівні району, сільської ради 

не завжди дозволяє відділу поліцейської діяльності № 1 Черкаського районного 

управління поліції Головного Управління Національної Поліції України в 

Черкаській області вийти на належний рівень ефективної реалізації своїх функцій, у 

значній мірі це пов’язано з відсутністю необхідних коштів.» 

- Розділ VІ абзац 4 викласти в такій редакції: « За рахунок коштів, що 

виділяються на реалізацію Програми, здійснюються заходи щодо покращення 

матеріально-технічної бази відділу поліцейської діяльності № 1 Черкаського 

районного управління поліції  Головного Управління Національної Поліції України 

в Черкаській області шляхом придбання канцелярських товарів, господарських 

товарів, авто та мото транспорту, запасних частин до автомобільного транспорту та 

техніки, паливно-мастильних матеріалів, комп’ютерної, спеціальної та іншої техніки 

і обладнання, засобів індивідуального захисту, спеціального форменого одягу, 

проведення капітального та поточного ремонту, реконструкції, будівництва 

приміщень, придбання будівельних матеріалів, а також вирішення житлових та 



інших соціально-побутових проблем працівників, тощо.» 

- Паспорт програми:  

Пункт 6 

 

Відповідальний 

виконавець програми 

- Руськополянська сільська  територіальна 

громада Черкаського району Черкаської області. 

- Відділ поліцейської діяльності № 1 

Черкаського районного управління поліції  

ГУНП України в Черкаській області 

 

Пункт 7  

Учасники програми -  Руськополянська сільська територіальна 

громада Черкаського району Черкаської 

області. 

- Відділ поліцейської діяльності № 1 

Черкаського районного управління поліції  

ГУНП України в Черкаській області 

 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови Пашкевич Ю. А. 

 

 

Сільський голова                                           Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


