
БРОВАРСІ)КА МІСЬКА РАДА I<ИЇВСЬ 

РІШЕННЯ 

Гпро затвердження додатку до Програми профілаКТИКJI "І 
~ОЧЮIНОСті, зміцнення правопорядку, охорони прав 
1 свобод громадян у м. Бровари на 2007 - 2009 роки 

Відповідно до Указу Президента Украіни від 15.12.2006 Н!!1087 ,,про за.~оди 
щодо зміцненНJI правопорJlдкy і посилення взаємодії місцевих органів виконавчої 
впади та правоохоронних органів", рішення Київської обласної ради IV сrcnИК8Ння 
"Про Коммексну програму профілактики злочинності в Київській облаcri на 2006 -
2010 роки" від 23.12.2005 Н!!317-28- IV, керуючись п.22 ст. 26 Закону УкраіНIf "Про 
місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи подання Броварського МБ ГУМВС 
Украіни в Київській області щодо потреби в асигнуваннях на реалізацію У 2008 році 
Програми профілaкrики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і 
свобод громадян У м. Бровари на 2007 - 2009 роки та відповідно до рекомендацій 
постійних комісій з питань соцjально-економічного та КУЛЬ1УРноro розвитку, 
бюдже1)', фінансів і цін та з питань законноcri і правопорядку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити додаток до Програми профілактики ЗJlочииноcri, зміцнення 
правопорядку, охорони прав і свобод громадян у м. Бровари на 2007 - 2009 роки 
(дО,llаЄТЬСJl). 

2. Броварському МБ ГУМВС Украіни в Київській облаcri та Броварському 
Міськвиконкому забезпечити виконання Програми. 

3. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 
фінансування цієї Програми у 2008 році в межах затверджених асигнувань у 
бlOДЖеті міста. 

4. Виконав1UIМ Програми ~tИ кожного півріЧЧJI інформувати 
Броварську міську раду про . фIOre. ~а~~fИ. . . 

s. -КОНТРQЛЬ за -викон ~ ь 9,л) о) Е\ поrcnаCnI на КОl\ІIСUO з питань 
3akOHHOcri та правопорядку. ~ s &~I с) ~ 11 
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-додаток 
до npOrpaMlt профinаlCl1t1Clt ЗnОЧІШ1\ОCn. 
зміцнснlUt правопорRд1CY, охорон" прав і сво60а 
rpot.t8ДJUJ У м. Бровар,! на 2007 - 2009 роКІ! 

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІдцlЛ ГУ МВС укрАІни в київсьКІЙ ОБЛАСТІ 
ТИС. ГРН. 

2008 рік - pO:JpaX)'lIKOBO ПРОПІО:J 

Потре6ау В TOl\ty 'Іllcnі: 
BuдaТКII ФіНВllСУВВllllі НВ 

POOI\I 610ДЖет цілЬОВІІіі спеЦфОl1Д 2008 рік :JBr. фО11Д 
PO:JBIIТК)' фО11Д 

1 5 б 7 8 

Програr.lа профіАВКnllCl1 150,0 
ЗПО'lИIIИОm, Зl\lіцвеllВR 
иравопорRAКY, охороии прав і 
сво60Д ГPOl\IaдRll у 1\1. Бровари ІІа 
2007 - 2009 роки (ТІІСо ГРІІ.) 
Мста: ЗабсзпечеllНJI npофinвmllСlІ :ІІІО'llllШОсті, ЗlllіцнеlllUl ЗDICо.шості, прввопорlд"~, О"ОРОШІ прав і свобод IfDселеШI. IІlіC'Пl, 

СnPlUlИНJI співробіТllІІlC8М &pOBBPCItКOro IIlicItKOro вїддinу IІlinіціі у під81lше.ші рів,UI боротьбll зі :ІІІО'llllшіmо, :JDБC:Jпе'lеIllUl 
",OMDдCItICOro порцку у місті. CтвopellНJI УІІІОВ ДПА проведешUl ефС""ТІ18110Ї правовоТ та ВІI"08110Ї роБОТІ І cel'CД IfDселе.IІІ •• 

3авдаllllП: Звnpовадже'I'I. У nP"'"ТІIКУ 'ІОВІІХ фОРІІІ і методів npофinаmlкtl npавОПОРУШС'IЬ. 811.меш •• та лі .... ідаці ..... IfМіВ IfC:JDKO.flfOi ' 
міl11ашl і"O:Jемців, :J мстою ПOCnDБJlеllНJI іх ВМІІВУ ІІа ІСРllМіllоreшlУ обстаIl08 .. "У у lІ.іаі. 
ЗвпабlnUflUl .'I,,"e".oo :ІІІО'lll"lв, nOB'IDD.IIIX з торгіanею ЛЮДЬІІШ, ВІUlВnСШI. та ПРlfТRПlеlllUl до ""РlllllіІІanЬІІОі 
відповiдanь"ості осіб. ПР""етІ •• 1Х до іх ВЧlfffеllll •• 

Звбсзпе'lеl'IUI 311ХІIС1У :JDКОШІІІХ ilIТCpcciB I'СПОВI.onіТl.іх, зо""сма ЗІІХІ.С:ТУ від жорстокоro повореllll., CKCMyaтaЦll та 
l.аСIШЬCТIIIL 

УДОСКОllanеlllUl фОРІІІ і методів профinа""ТІ'КIІ правОПОРУШСІ'Ь та пїJUшше.lІІ. ефС""ТІ'Вllоm опсрmI8110-РОЗWYКОВIIХ звходів 
у сфері ПРOТlIДІЇ орra •• іЗОВВllіn :SnОЧIІШIОсті. 

УДОСКОllanешUl іllформаціП"О-DI'anїТІ'Ч"Оro та I�latepianbllo-техиіlШОro забe:Jпсчеll'UI профinаm''ІlІоі дїJulы�остї.. 
ПОКВ311111С11 BIIKOIIDIIIIH: 
кinьxicть звходів, од. 29 
BllтpaТlI на проведеllНН OДlIOro 5,17 
звхQМ В рік. Тllс. J~II. 
ЛpDIєdell'" "QJlIII1IBlt."CIlra ОnЄpllnJlІ""0 4 
rrpor/lїnaKmll""1/JC "ldIJpaa,lOfIallb 
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ШЮfIIIОЮ NtDtIO/D "НІ'І1І11 _"Істо " 

~ Dprмr:tJe1l1l1 t:nu.,,,,z nptJфutlGl1ІІlЧlllа 12 
JМfltJitl rOЛlnnt tlJWU111': "B01QQ/l", 
"nltl"nюк'~ "/(OllIIOWII", "ЛІто", 
"Y_K''J, 
nJЮtle~IІІIJ1Iо.YJ."nлеlo.-СУ оnеРОIn""IІО- 5 І РОЗUlУКOlllа зtaOдlfl, сnря.1tOflо",а 110 
fIIlRlL"еИІІR ЗІІО'l""I1,а гр),", ЩО 

Сllе"lа,lзуюInЬCR 1I0lle3tllo."OIIII0JI1)' 
заtlO."одlll1,1 ОfllnоnrptlllClІОРIn",IAІІІ 

засо6а,,". 
np"tIf!~III'R З""Оfllnрш,аllIlR 1 
3OInpllA,a",#% за "'ІlІlІеllllВ 
аш,IІІnраflОllОpylllеllЬ З' сllе"lanыІJII)'' 
ІІР'IА"щеlllll чеpzatlOf чаСInI'НI' 
БРОfIQРСЬ~OZO мв до 11І1."02 
,"'Жllародlll#% ""ОlІflеlllf1іі Із зtaUСInУ 
llDOfI людllllll 
ВСInQ"ОfIЛеIlIlR IIOpRd"'J' заОХО'lеllllR 1 
гРОА,адвll З' розІ J% учостl fI 
ХIIJобlzalll" ЗІІО'lllllQA, та J% 
РОЗ~рІ""тl. flllдlле""R ""ОlІІтlfl dлR 
забеmе'lеlll,. дlвлыlстl� гJЮAfадсь",#% 
фор.'lJ1tIаIlЬ з ОЖОроll1l ~po.Maдcь,,'020 
ІІопвд"",,. 
ОблаlllтJ'fltl"IR АIOtiдаll'lll~а dлR 1 
збеplМlІlІR затР'I."аm#% 
тРllllСnОPlІІ",#% засоБІв. 

з."l1l11l1еIlIlR те.,,,,'в зростаllllR -5,5% 
~іль~остl 3tlмсстоо"аm#% :"90'111І,1" ~paI; ~ 
ЗРОСlllа",'R ~/ЛЬ""ОСІІІІ РОЗ~РІІІІІІ#% + 10,0% (3 295 до 11.'* ~ ... ~ о ~~ ЗІІО'l"ІІlв 3tlzQлыІ-~р'I.'''IІа.'ьIІоff 325) :.,(j 11\ ІЖ' Cll1Jll.\f0flQIIOCIIII ~O\ 
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