
від __________ 
м. Бурштин № 1490 

Міський голова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

рішення міської ради 

 

 

 

 

Про виконання програми  

«Безпечне місто 2017-2019 роки» 

за 2018 рік 

 

 Заслухавши інформацію головного спеціаліста з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи про виконання програми «Безпечне місто 2017-

2019 роки», керуючись ст.25, 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » 

на виконання рішення міської ради   від 29.06.2017 року № 07/34-17 «Про затвердження 

Програми «Безпечне місто 2017-2019 роки» міська рада вирішила : 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонної та мобілізаційної роботи Бурштинської міської ради відповідно до 

програми «Безпечне місто 2017-2019 роки» взяти до відома. (додається) 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови В. Гулика 

 

 

 

Роксолана Джура 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ «БЕЗПЕЧНЕ МІСТО 2017-2019 РОКИ»  

 

 

 

На реалізацію програми  «Безпечне місто 2017-2019 роки»,  у 2018 році було профінансовано 

кошти на суму 111821,78 грн.   

За звітний 2018 рік було проведено такі заходи : 

-  Затверджено порядок надання відеоматеріалу отриманого з системи 

відеоспостереження . 

- Затверджено Положення про систему відеоспостереження в м. Бурштин 

- Облаштовано серверне приміщення для реалізації системи відеоспостереження 

- Спільно з керівництвом Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції 

в Івано-Франківській області  проведено нараду щодо черговості впровадження 

системи відеонагляду міста та встановлення відеокамер. 

 

№

 

П

/ 

П 

Найменування Джерело 

фінансування 
календарний 

2018 рік 

Виконавець 

(співвиконавець) 
Виконання Примітка 

1 

Відповідно до 

рішення 

Бурштинської 

міської ради 

від 29.06.2017 

року № 07/34-

17 «Про 

затвердження 

програми 

Безпечне місто 

на 2017-2019 

роки» 

Міський 

бюджет 
8852,78 

Головний 

спеціаліст з питань 

діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної 

та мобілізаційної 

роботи 

Бухгалтерська 

служба 

Розпорядження від 

09.10.2018 року № 465 

ТОВ «ФАЗА 

ПЛЮС» 

(електромонтажні 

роботи) 

2 

Відповідно до 

рішення 

Бурштинської 

міської ради 

від 29.06.2017 

року № 07/34-

17 «Про 

затвердження 

програми 

Безпечне місто 

на 2017-2019 

роки» 

Міський 

бюджет 
11800,00 

Головний 

спеціаліст з питань 

діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної 

та мобілізаційної 

роботи 

Бухгалтерська 

служба 

Розпорядження від 

08.11.2018 року № 518 

ТзОВ «ІТ ЛЮКС» 

(монтажні роботи) 

3 

Відповідно до 

рішення 

Бурштинської 

міської ради 

від 29.06.2017 

року № 07/34-

17 «Про 

затвердження 

програми 

Безпечне місто 

на 2017-2019 

роки» 

Міський 

бюджет 
27554,00 

Головний 

спеціаліст з питань 

діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної 

та мобілізаційної 

роботи 

Бухгалтерська 

служба 

Розпорядження від 

08.11.2018 року № 518 

ТзОВ «ІТ ЛЮКС» 

(обладнання) 



4 

Відповідно до 

рішення 

Бурштинської 

міської ради 

від 29.06.2017 

року № 07/34-

17 «Про 

затвердження 

програми 

Безпечне місто 

на 2017-2019 

роки» 

Міський 

бюджет 
57415,00 

Головний 

спеціаліст з питань 

діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної 

та мобілізаційної 

роботи 

Бухгалтерська 

служба 

Розпорядження від 

08.11.2018 року № 518 

ТзОВ «ІТ ЛЮКС» 

(обладнання) 

5 

Відповідно до 

рішення 

Бурштинської 

міської ради 

від 29.06.2017 

року № 07/34-

17 «Про 

затвердження 

програми 

Безпечне місто 

на 2017-2019 

роки» 

 

Міський 

бюджет 
6200,00 

Головний 

спеціаліст з питань 

діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної 

та мобілізаційної 

роботи 

Бухгалтерська 

служба 

Розпорядження від 

13.09.2018 року № 401 

ФОП Виваль Г.Є. 

(придбання 

металевих дверей, 

решітки) 

6 

Відповідно до 

рішення 

Бурштинської 

міської ради 

від 29.06.2017 

року № 07/34-

17 «Про 

затвердження 

програми 

Безпечне місто 

на 2017-2019 

роки» 

Міський 

бюджет 
2950.00 

Головний 

спеціаліст з питань 

діяльності 

правоохоронних 

органів, оборонної 

та мобілізаційної 

роботи 

Бухгалтерська 

служба 

Договір № 331 

від 26.06.2018 року 

ТзОВ «ІТ ЛЮКС» 

(розробка проекту 

системи 

відеоспостереження) 

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань діяльності  

правоохоронних органів, оборонної та  

мобілізаційної роботи виконавчого  

комітету міської ради         М. Чопик 


