
Інформація про виконання рішення міської ради від 29 червня 2017 року                     

№ 07/34 -17 «Про затвердження Програми «Безпечне місто 2017- 2019 роки» 

29 червня 2019 року міською радою було прийнято рішення  «Про 

затвердження Програми «Безпечне місто 2017- 2019 роки»».  

З метою реалізації Програми було виконано: 

№ 

п/п 

Заходи Час виконання 

 І етап  

1. Розробка технічних умов на встановлення системи 

відео спостереження  міста 

2017  

2. Визначення місць та об’єктів, що потребують 

посиленого захисту та контролю над ситуацією, їх 

пріоритетність, черговість встановлення камер відео 

спостереження 

2018 

3 Визначення черговості впровадження системи 

відеонагляду міста та встановлення відеокамер 

(перша черга - стратегічні об’єкти міста та місця, де 

згідно статистичних даних найгірша криміногенна 

ситуація) 

2018 

4 Визначити приміщення для встановлення серверної 

частини системи та приміщення для встановлення 

(відео-стіни) системи відеоспостереження 

2018 

5 Розробка технічного завдання на проектування 

системи відеоспостереження 

2018 

6 Розробка проекту системи відеоспостереження 2018  

 ІІ етап  

7 Облаштування серверної кімнати та серверу 2018 

 ІІІ етап  

8 Реалізація проекту системи відеоспостереження 2018-2019 

8.1 Побудова локальної мережі 2019 

8.2 

 

Закупівля, монтаж, налаштування  обладнання 

відеоспостереження. 

Закупівля  необхідних супутніх матеріалів для системи 

відеоспостереження 

2018-2019 

8.3 Технічне обслуговування системи відеоспостереження та 

відеокамер 
2019 

8.4 Підключення системи відеоспостереження до Інтернету та 

щомісячна абонентна плата за послуги  Інтернету 
2019 

9. Після впровадження системи відеоспостереження 

забезпечення зберігання архівів відеозаписів (згідно 

технічних умов) та передбачення фінансування на 

утримання та технічне обслуговування Програми 

2019 

 

Дана Програма реалізовувалася в рамках Програми соціального партнерства 

компанії ДТЕК та м.Бурштин. 



 На облаштування  серверної кімнати, придбання та встановлення відеокамер, 

супутнього обладнання,  підключення системи відео спостереження до Інтернету та 

щомісячну абонентну плату за послуги  Інтернету з міського бюджету було використано у 

2018 році  111821,8 грн.,  у  2019 році 223023,0 грн.  

Компанією ДТЕК було профінансовано побудову локальної мережі, придбання та 

встановлення 3 (трьох) відеокамер з високою роздільною здатністю для зчитування 

номерних знаків, супутнього обладнання на загальну суму 279000,0 грн. 

Міською радою розроблено та затверджено  Положення про систему 

відеоспостереження м. Бурштин Івано-Франківської області та Порядок  надання 

відеоматеріалу, отриманого з системи відеоспостереження в м. Бурштин.   

На сьогоднішній день по місту встановлено та підключено 32 відеокамери. 

Облаштовано серверну кімнату. Відео інформація передається в он-лайн режимі на 

чергову частину Галицького відділення поліції Тисменецького відділу поліції в Івано –

Франківській області. 

  Дана Програма – це перший крок у  впровадженні систем безпеки, створення 

єдиної локальної мережі системи «Безпечне місто». 


