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У К Р А Ї Н А
										ПРОЄКТ                                                                                                                                          КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

(тринадцята сесія восьмого скликання)


березня 2022 року
м. Корюківка
№ -13/VIII

Про затвердження звіту про виконання Програми «Безпечне правосуддя на території Корюківської міської ради на 2021 рік» 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від ХХХ року № ХХХ «Про виконання Програми «Безпечне правосуддя на території Корюківської міської ради на 2021 рік»», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про хід виконання Програми «Безпечне правосуддя на території Корюківської міської ради на 2021 рік» взяти до відома (додається).

2. Рішення восьмої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 30 серпня 2021 року № 4-8/VІІІ «Про затвердження програми «Безпечне правосуддя на території Корюківської міської ради на 2021 рік»» зняти з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії Програми
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.


Міський голова 					              	            Ратан АХМЕДОВ


Додаток   
до рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від ____.2022 року № -13/VІІІ

ЗВІТ 
про виконання Програми «Безпечне правосуддя на території Корюківської міської ради на 2021 рік»

Програма «Безпечне правосуддя на території Корюківської міської ради на 2021 рік» (далі – Програма), затверджена рішенням восьмої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 30 серпня 2021 року                  № 4-8/VІІІ «Про затвердження програми «Безпечне правосуддя на території Корюківської міської ради на 2021 рік»».
Програма розроблена з метою забезпечення надійної цілодобової охорони Корюківського районного суду Чернігівської області, що знаходиться під охороною Територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області; запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх осіб; забезпечення належного громадського порядку під час проведення судових засідань, профілактика і своєчасне реагування на правопорушення скоєні в приміщеннях суду та на прилеглій території.
Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади, як субвенція з міського бюджету державному бюджету.
На виконання Програми у 2021 році було передбачено 15 000,00 грн., використано – 15 000,00 грн. 
В ході виконання заходів Програми було встановлено  сучасну охоронно-тривожну сигналізацію у будівлі Корюківської районного суду Чернігівської області з можливістю виведення сигналу тривоги на пост пропуску та охорони, та одночасно до чергової  частини Територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області. 
Мета даної програми досягнута у повному обсязі.
У зв’язку з виконанням всіх поставлених цілей, повного задоволення її мети, необхідність продовження Програми на новий термін відсутня. 



