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ПРОГРаМи розвитку на,гериторii Вишtlевоi MicbKoi ради системи
вiлеоспостерен(еll}lrl на 20l 8-2020 роки

l. IНiЦiатор розроблення Програми виконавчий KoMiTeT
Вишневоl' MicbKoT рuд".2. Розробник Програми -вiддiл з питань житлово-
комуналъного господарства, тарифоутворення,
еНеРГОефективностi, енергозбереження та з питанъ
rIаДЗВИчаЙниХ ситуаuiЙ виконавчоI,о KoMiTeTy ВишгtевоТ мiсъкоj'
ради.

3. СпiвроЗробники Проr-рами t'poMaitcbкe формуванFIя
<<Спецзагi н <</(ел ьта))

4, Вiдllовiла.itьний вико}lавець Програми - виконком Вишгtевоi'
м i cbKoi' рали, I 

-ро мадське сЬорму ва LI ня <<С пе Ltзагi гl <<ЩеJIьта)).

5. T.pMiH реаJliзацii Програми - 2021 - 2022 роки.
6, Перелiк бIодже'гiв,якi берутЬ участЬ у реаЛiзацii Програми -

МiСЬкИй бюджет та iнших джерел,не заборонених чинним
законодавством УкраТни.

7, Загальний обсяг фiнансових ресурсiв,необхiдних для
реалiзацii Програми - всього - 340000 грн.



I. Загальна характеристиl(а
11рограма розробJIена з ме,гою пiдвиlцення рirзня благоустроtо MicTa

Ви шневе ],а села KproKiBIJlиFIa, покраuIеl-lня роботи по забезпеLIеннlо
громадського порядку, профiлактики злочинностi та боротьби з Heto, охороIJи
прав, свобод та законних iгrтересiв громадян MicTa. Впровалження Програми
ПОСИЛИТЪ ВЗаеМОДiЮ органу мiсцевого самоврядування з органами внутрiшнiх
СПРаВ У ПРОТИДij'З yciMa формами злочинностi викJ]IоLIно в iHTepecax громади
MicTa. За даними Головного управJIiння Нацiоналъноl' полiцij' в КиТвськiй
областi, найбiльша кiлькiс,гь зло.тинiв у частиtIi скоснFIя злочинiв
крИМiналЬного характеру спостерiгас,I,ься в громалських мiсцях. В ocHoBнoмy
TaKi ЗЛочини залишаються нерозкр и,гими. Програма матиме значний
еКОНОМiчний та соцiальниЙ ефект,и. IIрограмою гlерелбачено влаштування
СИстеми вiдtео- сгIостереження у MicTi IJиш}lеве,га селi Крюкiвц.tина (далi -

СИСтема) шляхом встановленI-Iя камер спостереження у межах мiських
аВТОМОбiльних лорiг та автомобiльних парковок, площ., паркових зон, зон
вiдпоLIиFiку, мiського стадiону, l]окзалу та iгlt_t.lих гIоl,енцiйно кримiногенних
лi.llянок.

Впровадження системи вiдеоспостереження п iдвищить операl-ивI-Iе

реагУвання на cKocHi злочини, сприятиме збiльшенню кiлькостi розкритих
ЗлОчинiв, пiдвищитъ профiлактику ряду кримiногенних проявiв, таких , як
пограбуваI{ня, хулiганство, I{езакоFIне заволодiння транспортними засобами
громадян, розбiйнi напади.

'I'ери'горiально 
розгrодiлена сис],ема вi/tеоспостереження е BJIacHicTro

Громади MicTa Вишrневе та села Крюкiвщина. Iт+формацiя з камер
вiдеоспостереження, встановлених на визFIачених мiсr(ях, оперативI{о
на/iас,гься в центр управлiння сис,гемою вiдеоспостереження,га одночасно
забезпечуе доступ до нет черговоl' частини мiського вiллiлу по"гliцii' та
ОПеративноТ частини Громалського формуваIJня <<Спеr(загiн <<!erlbTa>> з
НаДаНFIЯМ i'M права уIIравлlit,tня вi,цеокамерами спостереженtIя та можливiстrо
достугIу до архiвFIих даIJих Сисr,еми,

ПРОграма розвитку в MicTi Виrшневiй мiськiй ралi системи
вiДеоспостереження розрахована на 20Z| -2022 роки та перелбаLIас
обслуговування та вдосконалення iснуючоl' системи камер спостереження та
Збiльшення кiлъкостi об'ектiв спостереження шJtяхом встановлення
додаткових камер.

II. I-Iормативно-правова база розробJlеtlня Програми.

ПРОГрама розвитку в м iс,гi IJи tп IJeBe системи вiltеоспостереженF{я
вiдповiдас основгtiй цiлi соцiа_гlьно-економiчl+ого розвитку MicTa Виttlневе та
сеЛа Крюкiвщина, а саме - cтBopeH1-I}o соцiально-безпечIJого середовиIца



проживання громадян та соцiальноi' пiлr.римки вразJ] ивих верств населеr{ня та
реаJIiзовус операцiйну Дirо cTpaTeI.iT rцодо I]oKpaLtleHHя в мiс,гi кримiногенноi'
си,гуачiТ. Програма розроблена з урахуванням вимог Конститушii' УкраТни,
Законiв Укра)'ни "Про Micl{eBe самоврядування в YKpai.Hi>>, ''ПрЬ благоуст,рiй
насеЛениХ пунr<,гiв " J,а iнших нормаТивtlо-ttравоRих ак,гiв.

III. OcttoBtli захоlIи Проl-рами.

у рамках 11рограми булуrо злiйснюватися .гакi заходи:

l. Обслуговування iснуючот системи камер вiдео спос1ереження.
Виконавець: виконавчий KoMiTeT ВишневоТ MicTKoT рuд" та Громалське
формування <<Спецзагiн,<Дельта)).

2. Формування проектно-технiчного завдання для вдосконален}Iя системи
вiдеоспостереження та виготовлення проектно-кошториснот документацiт на
викоНаннЯ робiТ iз роЗширення Системи. На L(boмy е,гагIi виконання заходiв
виконавцями Програми буле викJIадеFIо необхiдн i технiчгri завдання щодо
розширеннЯ сис,ге]иИ вiltеоспостережеLI}lя' вirtображе}.Iо ocHoBr{ i вимоI.И докамер спосl,ереження та iнших техНi.lних засобiв гrеобхiдl+их лJIя
влаUJтування системи вiлеоспостереження ,га замовлено проект'Iо-
коLtJторисну документацiю на проведення зазначеIJих робiт.
ВиконавецЬ: викоНавчий KoMiTeT Виш.lневоi' MicbKoi' раlIи .

2,| Визначення викон8вця робil..га постачальникiв обладнан}{я. I-Iроведlення
процедур закупiвлi, укладання угод. Пiсля формування пакету необхiд11их
технiчних вимог, виконавцями Програми проводиться процедура визначення
пос,I,ачальникiв обладнання, за результатами якоi' здiйснюеться укладаFIня
Bcix необхiдних угод для влаштування системи вiдеоспостереження у MicTi
Вишневе та селi КрrокiвIцина.
Виконавець: виконавчий KoMiT,eT Виrшневоj' MicbKoT ради.

2.2 Здiйснення закуПiвлi обладнаI{нЯ та виконання робiт,з вдаштуваFIня
Системи згiдно з укладеними УГоДflми. Вико1-1аI{ня монтажних та
пусконалагод)(увальних робiт. На"lrаLI.IтуваFIIlя l,а заIlуск Системи. Вiдповiдьlо
до цього захоДу зацiкавлеr{ими с,гороLIами - викоLIавL(ям и та сгliввиконавI_t ями
Проl,рами буле злiйсFI}оватись l]иконаt]Llя необхi/tгtих робi.г (в-г.ч. пуско-
tIаJIаI,оltжуваJtьгt i та MottтaжH i робоr,и ) з вJIашJ],уваI.IFIя Системи та
фiгrансування заходiв згiдно з укладеними угодами.
ВиконавецЬ: викоНавчий KoMiTeT ВишневоТ MicbKoT ради.
2.З ЗдiйсненнЯ вiдеонагляду за об'ектами вiдеоспостереження. Вiдповiдно

до цього заходу пiсля проведення Bcix необхiдних робiт та запуску Системи в
дitо, буле здiйснено монiторинг та нагляд за об'сктами вiдеоспостереження.
Виконавець: виконавчий KoMiTeT ВишневоТ MicbKoT Р?ди, Громалське
сРормування <<Спецзагiн <<Щельта>>.

2,4 Контроль ефекr,ивностi та резуль,гативl+остi Системи. В проl-tесi
експлуатацii' Системи виконаI]цями I[рограми буле щомiсячt.tо
вiлслiдковуватися робота сис,I,еми вiдеоFIагляду.



Виконавець: виконавчий KoMiTeT Вишневоl'мiськоТ Р?ди, Громадське
формування ( Спецзагiн кЩельтаll,

2.5 Розробка заходiв розвитку системи вiдеоспос],ереження в MicTi Вишневе
та селi КрюкiвU-(ина. На пiдставi аналiзу робо,ги Сисr,еми, монiт,оригlгу
ефективностi та резуJIьтативносr,i Сис,геми, пропозицiй,га необхiдностi
здiйснення вiдео_ нагляду в iнlлих }]ажливих громадських мiсцях буле
розроблено заходи розвитку Сис,геми.
Виконавець: виконавчий комiте,г Виtшl-tевоi' MicbKol ра/Iи.

2,6 ВнесенIlЯ змitl /l0 ГIрограмИ розви.гку l] MicTi ВиlllFIеве.га селi
Крrокiвщина системи вiдео- сгIос.гереження. t{a пiдсr.авi розроблених заходiв
розвитку системи вiдео- спостереження У MicTi Вишневета cerli Крюкiвu{ина
та наданих пропозицiй буле розроблено проект рiшення про внесення змiгr до
програми розвитку системи вiдеоспостереження з подальшим розглядом на
cecij' мiсъкоТ ради.
Виконавець: виконавчий KoMiTeT ВишневоТ MicbKoi' ради, постiйrlа профiльна

депутатська комiсiя.

IV. IIIляхи досяг1.1ення tliлей Програми.
Впровадження системИ вiдеосIIостережеt-IlJя у Micl,i ВишIJеве ,га се,гli

ItрюкiВЩиНа бу.,tе здiйсr,rюватися LI.IJIяXoM Bcl,aIJoBJ]eIIFIя камер спос],ереження
у визначених мiсцях та Вдосконалення оперативних можливос.гей центру
управлiння Системою. ВиI]]нева MicbKa pa/ia, в особi головноI,о розпорядника
коштiв Програми виконав.lий koMiтeT Виttlгtевоt'мiськоi ради злiйсгrюс
фiнансове забезпеLIення ПроIpами вi.цгlовiдrrо /lo укла/lегIих уго.tt.га в межах
коштiв, передбачених в бtоджетi MicTa на TepMiH реалiзацiТ Гlрог,рами.

Загальний монiторинг Програми, контроль iT ефективного та
результативного впровадження здiйснюс виконавчий KoMiTeT Вишневоl'
MicbKoT ради

V. Очiкуваrri результати .

головна мета I]провадження Програми розвитку В MicTi Виш_lневе та селi
крюкiвщина системи вiдеоспостереження с пiдвиtIIення рiвгrя безпеки
громаДськиХ мiсць' об'сктiв благоус],роtо, гlаркillгiв, покраU.lення
кримiногенноТ обстановки, зменшеIJня кiлькос,гi злочинiв' скоених з ме.гоlо
пошкоДження комуНа_пьного майна MicTa' пiлвиtце}IFIЯ рiвня реагування у
вигIа/цкУ скоеFIIJЯ з.ltочинiВ,га збi.пьшtеIlнЯ кiлькос,гi розкритих злочигtilз,
[lопереДженtIЯ скосFIIJЯ лрiбrrиХ зJIоLIИlliв,-гаких як пограбуванFIя, розбiйнi
FIагlади, незаконне заволодiння транспортн ими засобам и ,га iнш_lих дiянь,

Реалiзацiя ПрограМИ дозволи.гь покращи.ги охорону I-ромадського порядку
в MicTi Вишневе, здiйснювати профiлактику гIравопорушен ь та
попереджуватИ скоеннЯ злочинiв. Щанi Сисr.емИ вiдеосПостереЖеtlня булуть
вiдкриТi длЯ органiВ правоПорядкУ та для Bcix зацiкавлених осiб, якi можуть
стати iнiцiаторами встановлення вiдеокамер, включених у Систему, поблизу
l'x пiдприсмств, органiзацiй, торгових закладiв, автостоянок, iнlлих Micllb
масового скупчення лlодей. Таким чиFIом, Програма вигiдгlа iдля мiс,га iдля
tIравоохоронних органiв як гIевна запорука забезпечення громадськоI.о



порядку, охорони об'сктiв MicbKoT iнфраструктури та безпеки дорожнього
рrху.

VI. Фiна}lсове забезпечення Програми

Фiнансування заходiв Програми проводитьс я за рахунок коtштiв мiськог.о
бrоджету,rlередбачених FIa вiдповiдний бrоджетний п.рiол ( згiдно п,2 ст.38,га п,2I ст, 42 ЗакогlУ Украi'нИ <<I'lpo Micl-teBe самовря/{уван}Iя в YKpa)'Hi>>) та
irrших джереЛ, Н0 заборонениХ чинниМ закоFIOдавствоМ. Загальний обся.
сРiгrансових pecypciB, необхiлних /(Jlя викоrlа1.ltlя l Iроl.рами скJ.Iадас на 202l -
2022 роки 340 000 грн.

мiсьtсий голова I. В.Дiков


