ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Від 19.11.2020

№2291

Про затвердження Програми
«Безпечне місто 2021 - 2025 роки Бурштинської
міської територіальної громади»
Керуючись частиною 1 статті 59, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою здійснення заходів,
спрямованих на посилення безпеки громадян та захисту важливих об’єктів Бурштинської
міської територіальної громади , Бурштинська міська рада вирішила:
1. Затвердити Програму «Безпечне місто 2021-2025 роки» згідно з додатком.
2. Доручити міському голові своїм розпорядженням утворити робочу групу по
впровадженню Програми.
3. Фінансовому відділу (О.Петровська) передбачити кошти на реалізацію заходів
Програми «Безпечне місто 2021-2025 роки» в межах бюджетних призначень.
4. Координацію роботи по виконанню Програми «Безпечне місто 2020-2025 роки»
покласти на головного спеціаліста з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної
та мобілізаційної роботи .
5. Програму «Безпечне місто 2020-2025 роки» визнати такою що втратила чинність.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови ____________________, голову комісії ________________________.

Міський
_______________________

голова

Програма
«Безпечне місто 2021 - 2025 роки»

1. Паспорт Програми
«Безпечне місто 2021-2025 роки»
Ініціатор розроблення програми
Бурштинська міська рада
Розробник Програми
Робоча група по розробленню
Програми «Безпечне місто»
Співрозробники Програми
Бурштинська міська рада;
Галицький відділ Національної
Поліції.
Відповідальний виконавець Програми
Робоча група;
Учасники Програми
Робоча група; Підприємства,
організації, установи, заклади
міста; Галицький відділ
Національної Поліції
Термін реалізації Програми
2021 – 2025 роки
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у Бюджет Бурштинської міської
виконанні Програми
територіальної громади
Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

2.
Аналіз поточної ситуації, опис системи
Рішенням міської ради від 28.06.2017 № 07/34-17 затверджена Програма «Безпечне
місто 2017-2019 роки», згідно з якою в місті було створено систему міського відео
спостереження.
Система забезпечує нагляд за перехрестями вулиць, місцями масового скупчення
людей, майданами де проводяться масові заходи, виїздах та в’їздах в місто.
Згідно з Програмою на вулицях та майданах міста встановлено та виведено на
монітор чергового Галицького відділення поліції Тисменецького відділу поліції в Івано –
Франківській області 32 відеокамери,які працюють в режимі он – лайн.
На фоні зростання соціально-політичної напруги в нашій країні як ніколи гостро
постає питання посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності
міста та захисту міського майна.
Виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади та
правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування на надзвичайні та
небезпечні ситуації. При цьому засоби та методи гарантування безпеки міста мають
обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення - забезпеченню надійності,
стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.
Територія Бурштинської міської територіальної громади має розвинену інфраструктуру.
Життєдіяльність громади забезпечується великою кількістю стратегічно важливих
об’єктів. У місті Бурштин проводяться численні масові заходи. Також актуальним є
питання посилення безпеки дорожнього руху. Це вимагає створення інтегрованої системи
безпеки «Безпечне місто» (далі - Програма), яка включатиме в себе створення:
- Ситуаційного центру безпеки;
- Інтегрованих комплексів технічних систем безпеки:
a) громадська безпека (вулиці та зовнішні місця великого скупчення людей);
b) безпека будівель та споруд (муніципальні житлові та нежитлові будівлі і споруди);

c) безпека дорожнього руху (автомобільні дороги, перехрестя, складні ділянки),
місця для паркування автотранспорту.
На сьогоднішній день на території Бурштинської міської територіальної громади існує
багато місць та об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією.
Використання системи безпеки «Безпечне місто» дозволить контролювати роботу
об’єктів життєзабезпечення населених пунктів, оперативно реагувати на аварійні ситуації,
здійснювати моніторинг безпеки дорожнього руху.
Впровадження системи безпеки «Безпечне місто» зможе покращити криміногенну
ситуацію населених пунктів Бурштинської міської територіальної громади. Можливість
фіксації та збору доказів з місць скоєння правопорушень сприятиме, як розкриттю
кримінальних злочинів, так і їх профілактиці та попередженню.
Наразі, надзвичайно актуальною є потреба моніторингу ситуації на дорогах міста
для забезпечення оперативного реагування на аварії та ситуації, які можуть зашкодити
життю та здоров’ю громадян, розкриття злочинів, пов’язаних із використанням
автотранспорту, та отримання реальної інформації про дорожньо-транспортні події .
Найкращим рішенням зазначених потреб стане створення єдиної локальної мережі
системи «Безпечне місто», в яку будуть об’єднані всі камери зовнішнього відео нагляду
які знаходяться на території Бурштинської міської територіальної громади.
Основні складові системи «Безпечне місто»:
1)
Система інтелектуального відео спостереження за громадськими місцями
(вулиці та зовнішні місця великого скупчення людей) - забезпечує безпеку громадян,
сприяє попередженню порушення громадського порядку, в тому числі, в місцях масового
перебування людей.
2)
Система відео спостереження, система контролю доступу, система мовного
оповіщення (муніципальні житлові та нежитлові будівлі і споруд) забезпечує захист
важливих для життєдіяльності, стратегічних, а також небезпечних об’єктів територіальної
громади, забезпечує створення доказової бази у випадку здійснення правопорушень;
3)
Система відео спостереження для забезпечення контролю за безпекою
дорожнього руху - моніторинг ситуації на автошляхах міста, фіксація номерних знаків
автомобілів порушників та викрадених автомобілів;
4)
Єдина локальна мережа системи «Безпечне місто», яка забезпечує зв’язок та
отримання інформації від усіх елементів системи із наданням доступу правоохоронним
органам до зазначеної системи.
3.Мета та завдання Програми
Мета даної Програми - посилення безпеки громадян, захисту важливих об’єктів
Бурштинської міської територіальної громади та комунального майна, підтримка нормальної
життєдіяльності населених пунктів Бурштинської міської територіальної громади, посилення
безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень. Основними
завданнями Програми є:
1) Посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я громадян міста;
2) Забезпечення стабільного функціонування важливих для нормальної
життєдіяльності об’єктів територіальної громади шляхом впровадження додаткових
заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій;
3) Забезпечення комплексної взаємодії, координації спільних дій та зусиль влади,
правоохоронних органів і громадських формувань, спрямованих на забезпечення
оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події та загрози

інтересам країни, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та
нормальної життєдіяльності міста;
4) Створення єдиної локальної мережі системи «Безпечне місто», в яку будуть
об’єднані всі камери зовнішнього відео нагляду та інші елементи системи безпеки об’єктів
усіх форм власності;
5) Забезпечення доступу влади та правоохоронних органів до інформації з усіх камер
відео нагляду системи «Безпечне місто»;
6) Підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни учасників
дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні події та небезпечні
ситуації;
7)Профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору доказової
бази при скоєнні правопорушень;
8) Здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання, дотримання
правил благоустрою тощо).
3. Заходи та етапи виконання Програми
№
п/п
1

2

Заходи
Громадська безпека:
- збільшення кількості відеокамер
(двори, вулиці, зовнішні місця
скупчення людей)
- впровадження екстреного зв’язку
«мешканець-поліція» (мобільний
додаток, сигнальні системи)
Безпека будівель, споруд та
інфраструктури:
- встановлення камер відео
спостереження у будівлях (будинки,

Термін
Виконавці Програми
виконання
2021-2025 Робоча група,
підприємства, установи,
організації, заклади
територіальної громади,
Галицький відділ
Національної Поліції
2021-2025

Робоча група,
підприємства, установи,
організації, заклади
територіальної громади,
Галицький відділ
Національної Поліції

Безпека дорожнього руху
- встановлення додаткових камер для
розпізнання автомобільних номерів
- встановлення розпізнавальних знаків
та додаткове облаштування складних
ділянок руху, перехресть та інших
важливих ділянок доріг
Створення ситуаційного центру безпеки
міста:
- моніторинг
- обробка та збереження даних
- зворотній зв'язок

2021-2025

Робоча група,
підприємства, установи,
організації, заклади
територіальної громади,
Галицький відділ
Національної Поліції

2021-2025

Розробка технічних умов на:
- встановлення системи відео

2021-2025

Робоча група,
підприємства, установи,
організації, заклади
територіальної громади,
Галицький відділ
Національної Поліції
Робоча група,
підприємства, установи,

садки, школи, коледжі, медичні заклади,
будинки культури та ін..) - встановлення
системи контролю допуску - системи ОПС і
ПГ та мовного оповіщення - управління
будівлями (ВМS) -

3

4

5

спостереження міста
- впровадження екстреного зв’язку
«мешканець-поліція»
- встановлення системи контролю
допуску
- системи ОПС і ПГ та мовного
оповіщення
- управління будівлями (ВМS)
- встановлення розпізнавальних знаків
та додаткове облаштування складних
ділянок руху, перехресть та інших
важливих ділянок доріг
Визначення місць та об’єктів, що
2021-2025
потребують посиленого захисту та 20202025 Робоча група; Підприємства,
організації, установи, заклади міста;
контролю над ситуацією, їх
пріоритетність, черговість встановлення
камер відео спостереження
Визначення черговості впровадження
2021-2025
системи відеонагляду міста та
встановлення відеокамер

організації, заклади
територіальної громади,
Галицький відділ
Національної Поліції

8

Визначити приміщення для
ситуаційного центру безпеки

9

Розробка технічного завдання на
2021-2025
проектування:
- ситуаційного центру безпеки;
- системи відео спостереження
- екстреного зв’язку «мешканецьполіція», «мешканець-влада»
- системи контролю допуску;
- системи управління будівлями (ВМS);
- на встановлення розпізнавальних
знаків та додаткове облаштування
складних ділянок руху, перехресть та
інших важливих ділянок доріг
Розробка:
2021-2025
- проекту ситуаційного центру безпеки;
- проекту системи відео спостереження
- проекту екстреного зв’язку
«мешканецьполіція», «мешканецьвлада»
- проекту системи контролю допуску;
- проекту системи ОПС і ПГ та мовного
оповіщення;
- проекту системи управління будівлями
2020-2025 Спеціалізована організація за
договором (ВМS);
- проекту на встановлення

Бурштинська міська рада;
Робоча група; Галицький
відділ Національної Поліції
Бурштинська міська рада;
Робоча група; Галицький
відділ Національної Поліції

6

7

10

2021-2025

Робоча група,
підприємства, установи,
організації, заклади
територіальної громади,
Галицький відділ
Національної Поліції
Робоча група,
підприємства, установи,
організації, заклади
територіальної громади,
Галицький відділ
Національної Поліції

Спеціалізована організація за
договором

11

12

13

14

розпізнавальних знаків та додаткове
облаштування складних ділянок руху,
перехресть та інших важливих ділянок
доріг.
Реалізація проектів:
- ситуаційного центру безпеки;
- системи відео спостереження екстреного зв’язку «мешканецьполіція»; «мешканець-влада»
- системи контролю допуску;
- системи ОПС і ПГ та мовного
оповіщення;
- системи управління будівлями (ВМS);
- встановлення розпізнавальних знаків
та додаткове облаштування складних
ділянок руху, перехресть та інших
важливих ділянок доріг
Побудова локальної мережі
- системи відео спостереження екстреного зв’язку «мешканецьполіція»; «мешканець-влада» - системи
контролю допуску;
- системи ОПС і ПГ та мовного
оповіщення;
- системи управління будівлями (ВМS);
- встановлення розпізнавальних знаків
та додаткове облаштування складних
ділянок руху, перехресть та інших
важливих ділянок доріг
Встановлення розпізнавальних знаків та
додаткове облаштування складних
ділянок руху, 2020-2025 Спеціалізована
організація за договором; Галицький
відділ перехресть та інших важливих
ділянок доріг.
Придбання, монтаж, налаштування
обладнання:
- відео спостереження;
- екстреного зв’язку «мешканецьполіція», «мешканець-влада»;
- контролю допуску; ОПС і ПГ та
мовного оповіщення;
- управління будівлями (ВМS).
Придбання необхідних супутніх
матеріалів для системи відео
спостереження;
- екстреного зв’язку «мешканецьполіція», «мешканець-влада»;
- контролю допуску;
- ОПС і ПГ та мовного оповіщення;
управління будівлями (ВМS)
Придбання, монтаж, налаштування

2021-2025

Спеціалізована організація за
договором; Галицький відділ
Національної Поліції;
Підприємства, організації,
установи, заклади ;
Виконавчий апарат
Бурштинської міської ради

2021-2025

Спеціалізована організація за
договором; Галицький відділ
Національної Поліції;
Виконавчий апарат
Бурштинської міської ради.

2021-2025

Спеціалізована організація за
договором;
Галицький відділ
Національної Поліції;
Виконавчий апарат
Бурштинської міської ради

2021-2025

Спеціалізована організація за

15

16

17

18

обладнання: відео спостереження;
екстреного зв’язку «мешканець-поліція»,
«мешканець-влада»; контролю допуску;
ОПС і ПГ та мовного оповіщення;
управління будівлями (ВМS). Придбання
необхідних супутніх матеріалів для системи
відео спостереження; екстреного зв’язку
«мешканець-поліція», «мешканець-влада»;
контролю допуску; ОПС і ПГ та мовного
оповіщення; управління будівлями (ВМS)
Придбання, встановлення розпізнавальних
знаків, світлофорів, обмежувачів швидкості
руху та додаткового обладнання для
облаштування складних ділянок руху,
перехресть та інших важливих ділянок
доріг
Ситуаційний центр безпеки :
- ремонт приміщення;
- придбання та монтаж меблів;
- придбання, монтаж, налаштування
обладнання та оргтехніки.
Технічне обслуговування:
- системи відеоспостереження та
відеокамер;
- екстреного зв’язку «мешканецьполіція»,
«мешканець-влада»;
- системи контролю допуску;
- системи ОПС і ПГ та мовного
оповіщення;
- системи управління будівлями (ВМS)
Підключення систем:
- Відео спостереження;
- екстреного зв’язку «мешканець-поліція»,
«мешканець-влада»;
- системи контролю допуску;
- системи ОПС і ПГ та мовного оповіщення;
- системи управління будівлями (ВМS) до
Інтернету та щомісячна абонентна плата за
послуги Інтернету
Після впровадження системи
відеоспостереження забезпечення
зберігання архівів відеозаписів (згідно
технічних умов) та передбачення
фінансування на утримання та технічне
обслуговування Програми

договором Виконавчий
апарат Бурштинської міської
ради

2021-2025

Спеціалізована організація за
договором Виконавчий
апарат Бурштинської міської
ради

2021-2025

Спеціалізована організація за
договором Виконавчий
апарат Бурштинської міської
ради

2021-2025

Спеціалізована організація за
договором

2021-2025

Спеціалізована організація за
договором

2021-2025

Спеціалізована організація за
договором Виконавчий
апарат Бурштинської міської
ради

4. Фінансове забезпечення
Програми Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок
коштів бюджету Бурштинської міської територіальної громади, власних коштів
підприємств, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів бюджету Бурштинської
міської територіальної громади затверджується міською радою в складі видатків бюджету
на 2021-2025 років. Потреба у фінансуванні 8,3 млн.грн

6. Очікувані результати виконання Програми
- Впровадження систем безпеки;
- Ведення спостереження за всіма подіями, що відбуваються на території
Бурштинської міської ради;
- Запобігання надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення негайне інформування
відповідних служб для оперативного їх усунення;
- Скоординована робота місцевої влади та правоохоронних органів у напрямку
посилення безпеки громадян та захисту територіальної громади;
- Підтримка громадського порядку у місті;
- Посилення безпеки громадян, гарантування забезпечення їх захисту з боку влади та
правоохоронних органів;
- Успішна протидія можливим загрозам інтересам держави, провокаціям, проявам
тероризму;
- Зниження криміногенного стану на території бурштинської міської територіальної
громади;
- Підтримка нормальної життєдіяльності населення, стабільної роботи важливих
об’єктів громади;
- Підвищення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, зменшення дорожньотранспортних пригод, кількості злочинів, пов'язаних з використанням автотранспорту,
підвищення безпеки дорожнього руху;
- Зростання ефективності прийняття оперативних та стратегічних управлінських
рішень щодо забезпечення безпеки.
- Створення єдиної локальної мережі системи «Безпечне місто».
№ Показники
п/п

Одиниця
виміру

Показники витрат тис. грн
(ресурсне
забезпечення
Програми)
Показники
%
продукту:
- системи відео
спостереження (з
використанням
аналітики)
- екстреного
зв’язку
«мешканецьполіція»;
«мешканецьвлада»
- системи
контролю
допуску;
- системи ОПС і

2021

2022

2023

2024

2025

25

25

20

15

15

33,3

33,3

33,4

25,0

25,0

25,0

25,0

45,0

55,0

ПГ та мовного
оповіщення;
- системи
управління
будівлями (ВМS);
- встановлення
розпізнавальних
знаків та
додаткове
облаштування
складних ділянок
руху, перехресть
та інших
важливих ділянок
доріг.
Показники
ефективності:
динаміка
зменшення
правопорушень у
поточному році
Показники якості:
динаміка
збільшення
розкриття
правопорушень у
поточному році

13,3

14,7

32,0

40,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

%

10

15

20

25

30

%

10

15

18

20

25

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
- Координацію дій між виконавцями Програми здійснює перший заступник міського
голови, головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та
мобілізаційної роботи, головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту.
- Щорічно проводиться звітування про хід виконання Програми за звітний період на
засіданні Бурштинської міської ради.
- Висвітлення основних результатів реалізації Програми у засобах масової
інформації (на офіційному веб-порталі Бурштинської міської ради).
- Після закінчення встановленого терміну виконання Програми складається
підсумковий звіт про результати її виконання та подається на розгляд Бурштинської
міської ради не пізніше ніж у двомісячний термін після закінчення встановленого терміну
її виконання.

Перший заступник міського голови

Пояснювальна записка

Володимир Гулик

до проєкту рішення Бурштинської міської ради

Про затвердження Програми «Безпечне місто 2021 - 2025 роки»
1.
Субєктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради Про
затвердження Програми «Безпечне місто 2021 - 2025 роки» є головний спеціаліст з питань
діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи.
2.
Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення.
Запропонований проєкт рішення Бурштинської міської ради спрямований на
посилення безпеки громадян, захисту важливих об’єктів Бурштинської міської
територіальної громади та комунального майна, підтримка нормальної життєдіяльності
населених пунктів Бурштинської міської територіальної громади, посилення безпеки
дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.
3.
Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.
Проєкт рішення розроблено відповідно до 1 статті 59, пунктом 22 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух»,
«Про доступ до публічної інформації», «Про Національну поліцію».
4.
Фінансово-економічне обґрунтування.
Фінансування заходів Програми «Безпечне місто 2021 - 2025 роки» передбачається
здійснюватись за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.
5.
Прогноз результатів
Прийняття даного рішення дасть змогу посилити безпеку громадян, захистити
важливі об’єкти Бурштинської міської територіальної громади.

Підготував:

Головний спеціаліст з питань діяльності
правоохоронних органів оборонної та
мобілізаційної роботи

Роман Гудзь

