
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
ХХХ (позачергової) сесії міської ради VIІІ скликання 

 
15 листопада 2022 року  № 6 
м. Шепетівка   

  
Про внесення змін до Програми 
забезпечення національної безпеки на 
території Шепетівської міської 
територіальної громади на 2021-2022 роки 
зі змінами 
 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська 
рада   

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми забезпечення національної безпеки на території 
Шепетівської міської територіальної громади на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням VI 
сесії Шепетівської міської ради  VIII скликання від 25.02.2021 року № 8, зі змінами, 
внесеними  рішенням виконавчого комітету від 21.07.2022 року № 209, рішенням  
виконавчого комітету від  06.10.2022 року № 295, а  саме: 

- у Додатку 2 «Напрями діяльності та заходи до Програми забезпечення національної 
безпеки на території Шепетівської міської територіальної громади на 2021-2022 роки» у 
графі «Перелік заходів програми» слова  «Придбання службової автомобільної техніки»  
змінити на слова «Придбання автомобіля підвищеної прохідності». Додаток 2 до програми, 
викласти в новій редакції відповідно до внесених змін. 

2. Термін дії "Програми забезпечення національної безпеки на території Шепетівської 
міської територіальної громади на 2021-2022 роки" продовжити на 2023 рік. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-
економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії Григорій ОЛІЙНИК) 
та постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та 
правопорядку (голова комісії Валентина ПРОХОРЧУК). 
 

Міський голова                                                                                            Віталій БУЗИЛЬ 

 



                                                                                                                                                                                         Додаток  до рішення 
                                                                                                                                                                                             ХХХ (позачергової)  сесії міської                                               

                                                                                                                                                                                                                 ради VIІІ скликання    від  15.11. 2022 р. № 6 
Напрями діяльності та заходи до Програми забезпечення національної безпеки на території  

Шепетівської об’єднаної територіальної громади 
на 2021-2022 роки 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів програми 
Строк 

виконання 
заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 
фінансування (вартість 
у тому числі), тис.грн. 

Очікувані        
результати 

З метою реалізації державної 
політики по усуненню причин та 

умов виникнення загроз 
національній безпеці, 

злочинності та тероризму, 
зміцнення правопорядку у районі 

в умовах воєнного стану 

 
 
 
 

Придбання комплектуючих 
до службової автомобільної 

техніки, паливно-
мастильних матеріалів, 
закупівлю оргтехніки та 

технічних засобів 
отримання інформації 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 

2021-2022                

 
 
 
 

Шепетівський 
міський відділ 
Управління СБ 

України у 
Хмельницькій 

області 

 
 

Бюджет міської 
територіальної 

громади 

І етап ІІ етап 

Зміцнення матеріально-
технічної бази та 

створення сприятливих 
умов для якісного 

виконання завдань, 
покладених на 

співробітників Служби 
безпеки України 

2021 2022 

 
 
 
 
 
 

150 тис. 
грн 

 
 
 
 
 
 
 
 

150 тис. 
грн. 

 
 

Придбання автомобіля 
підвищеної прохідності 

2022   Шепетівський 
міський відділ 
Управління СБ 

України у 
Хмельницькій 

області 

 

 
1 000 

тис. грн. 

Зміцнення матеріально-
технічної бази та 

створення сприятливих 
умов для якісного 

виконання завдань, 
покладених на 

співробітників Служби 
безпеки України 

 
Начальник Шепетівського МВ 
УСБУ у Хмельницькій області                                                                                       Максим МЕЛЬНИК 


