
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                         ІІІ   СЕСІЯ      VIII  СКЛИКАННЯ 

 

   РІШЕННЯ № 1107 
 

16.12.2022                                               м. Хуст  

Про внесення змін до Комплексної програми  

профілактики злочинності на території  

Хустської міської територіальної громади 

 на 2021-2023 роки (із змінами 16.02.2022 р., 

08.06.2022 р., 01.09.2022 р., 11.10.2022 р.) 

 

Відповідно до статті 26, 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про Національну поліцію», з 

метою розв’язання проблем захисту суспільства від злочинності, профілактики 

її негативних проявів на території Хустської міської територіальної громади, 

беручи до уваги звернення ГУНП в Закарпатській області від 07.12.2022 

№623/106/01/5-2022, листи Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області від 

09.12.2022 №12791/106/28-2022 та №12792/106/28-2022 та за погодженням з 

постійною депутатською комісією з питань соціально-економічного розвитку, 

планування, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, автотранспорту, 

зв’язку, промисловості та торгівлі,  Хустська міська рада 

 

                                              ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Комплексної програми профілактики злочинності на 

території Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, 

затвердивши: 

1.1. додаток 1 із змінами згідно з додатком 1 до цього рішення; 

1.2. додаток 2 згідно з додатком 2 до цього рішення. 

2. Це рішення є невід’ємною частиною до рішення І сесії Хустської 

міської ради VIII скликання від 31.03.2021 №145 «Про затвердження 

Комплексної програми профілактики злочинності на території  Хустської 

міської територіальної громади  на 2021-2023 роки». 

          3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, 

бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, автотранспорту, зв’язку, 

промисловості та торгівлі. 

 

Міський голова                                                             Володимир КАЩУК 
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