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м. Моршин

Про затвердження Програми покращення
роботи системи відеонагляду та забезпечення
громадської безпеки в м. Моршині
на 2017-2020 роки
З метою посилення взаємодії всіх органів державної влади, місцевого
самоврядування, поліції, громадськості у протидії всім формам злочинності,
покращення громадського порядку в м.Моршині, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Моршинська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму покращення роботи системи відеонагляду та
забезпечення громадської безпеки в м. Моршині на 2017-2020 роки (далі –
Програма), що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради.

Міський голова

Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Моршинської міської ради
від 30.03.2017р. № 369

Програма покращення
роботи системи відеонагляду та забезпечення
громадської безпеки в м. Моршині
на 2017-2020 роки

Моршин-2017

1. Обґрунтування доцільності прийняття програми
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 нові засоби та методи гарантування безпеки
міста мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення –
забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому
режимі.
Сьогодні в Україні склалась дуже напружена ситуація в зв’язку з
проведенням антитерористичної операції на сході країни та реальною загрозою
розв’язання Російською Федерацією повномасштабної війни. На території нашої
держави спостерігається збільшення проявів тероризму та сепаратизму, спроб
нагнітання ситуації, погіршення криміногенного стану.
В місті Моршин перебувають на відпочинку та лікуванні громадяни
України, Білорусії, Азербайджану, Польщі , інших держав, проводяться численні
масові заходи. Актуальним є питання посилення громадської безпеки та безпеки
дорожнього руху. Це вимагає вдосконалення системи відеоспостереження міста,
залучення сучасних систем, здатних реагувати на тривожні події, здійснювати
інтелектуальну обробку зображення, моніторинг середовища, забезпечувати
контроль ситуації та нормальної роботи систем та обладнання.
Отже, прийняття Програми обумовлено потребою впровадження
комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення
безпеки населення, захисту об’єктів забезпечення життєдіяльності міста, безпеки
дорожнього руху.
Встановлення камер відео спостереження на території міста зміцнить
обороноздатність та посилить заходи безпеки нашого міста.
Влада та правоохоронні органи міста працюють над попередженням та
протидією можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров’ю громадян,
намагаються забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації.
На сьогоднішній день у м. Моршин існує багато місць та об’єктів, які
потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. До них відносяться:
- в’їзди в місто та переїзди;
- центральна частина міста;
- парк, площі, сквери, тощо;
-місця скупчення людей, вокзали, ринок, кювет мінеральних вод інші
місця підвищеної небезпеки для громадян;
- стратегічні та важливі для життєдіяльності об’єкти міста (котельня,
ГРП, об’єкти РЕМу);
- адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, комунальні та
житлові об’єкти, інші громадські будівлі тощо;
- автомобільні шляхи.
Крім того, особливої уваги потребує забезпечення належного контролю
безпечного проведення у місті масових заходів, мітингів, демонстрацій.
Стан правопорядку в місті впливає на його соціально-економічний розвиток.
Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні

протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом
відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики
правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що
сприяють їх вчиненню.
Протягом 2013-2016 років в місті проводилася робота по встановленні
системи відео спостереження. На даний час по місті встановлено 26 камер
зовнішнього відеостереження, з них 23 працюють в режимі онлайн та придбано
спеціалізоване програмне забезпечення для моніторингу транспорту, що
заїжджає на територію міста. Дане програмне забезпечення через фіксацію виду
транспорту, обліку переміщень по м.Моршин дає змогу розрахувати транспортне
екологічне навантаження на екосистему м.Моршин. Камери з’єднані в мережу
через оптичні лінії зв’язку. Інформація з встановлених відеокамер зберігається та
транслюється з серверного обладнання, наданого ПП ТРК «Простір».
2. Мета Програми:
Метою Програми є забезпечення взаємодії органів місцевого
самоврядування та правоохоронних органів у питаннях протидії злочинності та
забезпечення громадського порядку на території м.Моршина шляхом
покращення роботи існуючої системи відеонагляду в м.Моршині, в тому числі,
для оперативного реагування на заяви та повідомлення про вчинені крадіжки
автотранспорту та інші правопорушення, що вчиняються або готуються до
вчинення.
Програма передбачає покращення роботи системи зовнішнього
відеоспостереження, що дасть можливість здійснювати фіксацію порушень,
розпізнавання транспортних засобів, їх ідентифікації, збільшення території
охоплення відеоспостереженням та забезпечить збереження більших об’ємів
оперативної інформації, доступ жителям м.Моршин до інформації з відеокамер в
реальному часі.
Програма має промоційну складову – «живі» відеоряди з камер
спостереження репрезентативних місць м. Моршина будуть розміщені на сайті
Моршинської міської ради.
3.Перелік завдань
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 міста шляхом впровадження додаткових заходів
захисту, нагляду та контролю ситуацій;
3) комплексна взаємодія, координація спільних дій та зусиль органів
місцевого самоврядування
і правоохоронних органів, 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 системи відеоспостереження, в яку будуть
об’єднані всі міські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи системи
безпеки об’єктів усіх форм власності;
5) забезпечення доступу міської влади та правоохоронних органів до
інформації з усіх камер відеонагляду;
6) створення ситуаційного центру на базі Моршинського ВП ГУНП для
забезпечення постійного контролю подій, що відбуваються у місті;
7) підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни
учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні
події та небезпечні ситуації;
8) профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору
доказової бази при скоєнні правопорушень;
9) здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання,
дотримання правил благоустрою тощо).
Так, період дії Програми планується розширити парк камер
відеоспостереження до 64, місця розміщення визначені Стрийським відділом
поліції ГУ НП у Львівській області, КП «Зелене місто» та погоджено виконавчим
комітетом Моршинської міської ради. Пріоритетні об’єкти – НВК «СЗШ-ліцей»,
дитячі садки, Моршинська школа мистецтв, Моршинська міська лікарня,
перехрестя по вул.Шевченка-Івана Франка, Івана Франка-Д.Галицького,
центральна частина вул.Івана Франка тощо.
Також планується обладнати робоче місце цілодобового спостереження,
зменшити енергозалежність серверного обладнання, збільшити об’єми ресурсів
зберігання записаної інформації.
4. Фінансування Програми
Фінансування Програми покращення роботи системи відеонагляду та
забезпечення громадської безпеки в м. Моршині на 2017-2020 роки проводиться
за рахунок коштів міського бюджету м.Моршина, а також коштів з інших джерел
фінансування.
5. Очікувані результати
 покращення ефективності роботи системи відеоспостереження;
 збільшення території охоплення системою;
 фіксація та збереження інформації для оперативного реагування на заяви
та повідомлення про вчинені кримінальні та інші правопорушення, що
вчиняються або готуються до їх вчинення;
 формування ідеї «Моршин - безпечне місто»;
 промоційні
відповіді
через
збільшення
кількості
гостей
та
відпочивальників;
 оцінка кількості викидів продуктів згоряння двигунів автотранспорту під
час переміщення м.Моршин.
Виконання Програми дасть змогу:
- скоординувати роботу місцевої влади та правоохоронних органів міста у
напрямку посилення безпеки громадян та захисту міста;

- підтримувати громадський порядок у місті;
- посилити безпеку громадян, гарантувати забезпечення їх захисту з боку
органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів міста;
- успішно протидіяти можливим загрозам інтересам держави, провокаціям,
проявам тероризму;
- покращити криміногенну ситуацію у місті;
- підтримувати нормальну життєдіяльність міста;
- попереджати та успішно подолати небезпечні та надзвичайні ситуації,
мінімізувати їх наслідки;
- підвищити рівень дисципліни учасників дорожнього руху, зменшити
кількість дорожньо-транспортних пригод, кількість злочинів, пов’язаних з
використанням автотранспорту, підвищити безпеку дорожнього руху.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Функції з координації та контролю за виконанням заходів Програми
покладаються на КП «Зелене місто» Моршинської міської ради.

Секретар ради

Микола Воєвода

ПАСПОРТ
Програми покращення роботи системи відеонагляду та забезпечення
громадської безпеки в м. Моршині на 2017-2020 роки
1. Ініціатор розроблення програми Моршинська міська рада
2. Дата, номер документа про затвердження програми

30.03.2017р. № 369

3. Розробник програми виконавчий комітет Моршинської міської ради
Львівській області
4. Співрозробники програми КП «Зелене місто», ПП «ТРК ПРОСТІР»
5. Відповідальний виконавець програми КП «Зелене місто»
6. Учасники програми Стрийський відділ поліції ГУ НП у Львівській
області, ПП «ТРК ПРОСТІР»
7. Термін реалізації програми протягом 2017-2020 років.
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,
визначається щорічно при затвердженні міського бюджету чи при внесенні
змін в показники бюджету
2017 – в межах кошторисних призначень
2018 – в межах кошторисних призначень
2019 – в межах кошторисних призначень
2020 – в межах кошторисних призначень

Секретар ради

Микола Воєвода

Додаток 1 до Програми покращення
роботи системи відеонагляду
та забезпечення громадської безпеки
в м. Моршині на 2017-2020 роки

ЗАХОДИ
Програми покращення роботи системи відеонагляду
та забезпечення громадської безпеки
в м. Моршині на 2017-2020 роки
№
з/п

Перелік заходів

Обсяги фінансування з
міського бюджету у
2017-2020рр., тис.грн.
2017 2018
10

10

2019

2020

10

10

1

Придбання камер зовнішнього
відеоспостереження та устаткування, шт

2

Обслуговування камер відеонагляду, тис.грн.

35,1

40,0

40,0

40,0

3

Придбання обладнання для
відеоспостереження, тис.грн.

30,0

20,0

20,0

20,0

4

Організація та утримання робочого місця
цілодобового візуального контролю, тис.грн.

50,0

10,0

10,0

10,0

Всього
Секретар ради

Згідно кошторисних призначень

Микола Воєвода

Додаток 2 до Програми покращення
роботи системи відеонагляду
та забезпечення громадської безпеки
в м. Моршині на 2017-2020рр..

Напрями діяльності та заходи Програми покращення роботи системи
відеонагляду та забезпечення громадської безпеки
в м. Моршині на 2017-2020 роки
№ Напрями
п/п діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік
заходів
програми

Строки
виконання

Виконавці

Джерела Орієнтовні обсяги
фінансування фінансування (вартість)
тис. грн. у тому числі:

2017 2018 2019 2020
1. Визначення
Аналізу існуючої
2 кв.
Стрийський
єдиної
системи
2017 рік відділ поліції
локальної
відеоспостереження
ГУНП
міської
міста, проведення
мережі
інвентаризації мереж,
відеоспосте встановлених у місті
реження систем відеонагляду, в
тому числі власних
систем комерційних
об’єктів та тих, що
належать
правоохоронним
органам.
Визначення місць та
2 кв.
Відділ
об’єктів, які потребують 2017 рік архітектури
посиленого захисту та
та
контролю над
містобудуван
ситуацією, їх
ні
пріоритетність,
Моршинської
черговість становлення
міської ради,
камер
Стрийський
відеоспостереження та
відділ поліції
інших пристроїв
ГУНП, ПП
ТРК
«Простір»
2. Встановлен Визначення переліку
2 кв.
КП «Зелене
ня
необхідного обладнання 2017 рік
місто»,
технічних
Стрийський
можливосте
відділ поліції
й системи
ГУНП, ПП
відеоспосте
ТРК
реження та
«Простір»
формування
мережі
3.
Придбання та
2017 — Моршинська
встановлення камер 2020 роки міська рада
відеоспостереження та
Реалізація
інших пристроїв
заходів
системи
щодо
відеоспостереження
вдосконален
відповідно до
ня локальної визначеної черговості,
міської
забезпечення

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

Міський
бюджет

Згідно кошторисних
призначень

мережі
автономного живлення
відеоспосте
системи
реження
Придбання серверного 2017 —
обладнання та
2020 роки
забезпечення зберігання
архівів відеозаписів
4. Здійснення
Забезпечення
Після
відео
відеоспостереження за налагоджен
контролю за об’єктами, які входять у ня системи
публічними перелік, які потребують
місцями
першочергового
контролю

Моршинська
міська рада

Міський
бюджет

КП «Зелене Не потребує
місто»,
фінансування
Стрийський
відділ поліції
ГУНП,ПП
ТРК
«Простір»

Утримання локальної Після
Моршинська
Міський
міської мережі
налагоджен міська рада
бюджет
відеоспостереження ня системи
5. Подальший Підключення до міської 2016-2018
ПП ТРК
Кошти
розвиток
мережі
роки
«Простір»
підприємств,
локальної
відеоспостереження
установ та
міської
камер суб’єктів
організацій
мережі
господарювання
відеоспосте
реження

Секретар ради

Згідно кошторисних
призначень

Згідно кошторисних
призначень
За домовленістю

Микола Воєвода

