
УЖГОРОДСЬКА   МІСЬКА   РАДА 
 

__ХІ_  сесія  __VІ_     скликання 
(2-е  пленарне засідання) 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
16 грудня 2011 р. № 384       м.Ужгород 
 
 
Про Програму впровадження системи  
відеоспостереження у місті Ужгород 
 
 

З метою створення умов та необхідної платформи щодо покращення 
безпеки та забезпечення громадського порядку в громадських місцях, місцях 
загального користування, паркування автотранспортних засобів та об’єктів 
благоустрою в місті Ужгород, відповідно до статей 25, 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні“, 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму впровадження системи відеоспостереження у 

місті Ужгород (далі – Програма) згідно з додатком. 
2. Фінансовому управлінню (Король С.І.) при формуванні бюджету міста 

на 2012-2013 роки передбачити кошти на реалізацію Програми.  
3. Головним виконавцем Програми визначити управління майном міста 

(Касперов О.П.). Співвиконавцем Програми визначити комунальне 
підприємство "Ужгородпарквідео" Ужгородської міської ради. (Мандич Ю.В.). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Белякова Ю.В. та постійну комісії з питань економічного розвитку, 
планування, інновацій, інвестиційної і промислової політики, транспорту, 
зв’язку та енергетики, торгівлі, підтримки підприємництва та регуляторної 
політики (голова комісії Дацюк К.Л.).  

 
 

 
Міський голова                                                                                   В. Погорелов 

 
 
 



              Додаток  
до рішення ХІ сесії  
міської ради VІ скликання 
від 16.12.11 № 384 

  
ПРОГРАМА 

впровадження системи відеоспостереження 
у місті Ужгород  

 
1. Паспорт Програми 

 

1.  Ініціатор розроблення Програми  Управління майном міста 

2.  

Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої 
влади про розроблення 
Програми  

Розпорядження міського голови   
від 24.10.11 року № 390 

3.  Розробник Програми  Управління майном міста 

4.  Співрозробники Програми  
Головне управління міського 

господарства 

5.  
Відповідальний виконавець 
Програми  

Управління майном міста 

6.  Учасники Програми  
Управління майном міста,  
КП “Ужгородпарквідео” 
Ужгородської міської ради 

7.  Термін реалізації Програми  2012 – 2013 рік 

7.1.  Етапи виконання Програми  двоетапно 

8.  

Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми (для комплексних 
програм)  

міський бюджет 

9.  
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього,  

429 000 

  у тому числі:   

 9.1. – міський бюджет 429 000 

10. 
Очікувані результати виконання 
Програми: 
 

- покращення криміногенної 
обстановки 
- забезпечення громадського 
порядку 
- покращення стану об’єктів 
благоустрою 
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2. Загальні положення 
 

2.1 Обгрунтування необхідності розробки Програми 
 

Програма розроблена з метою підвищення рівня благоустрою міста, 
покращення роботи щодо забезпечення громадського порядку, профілактики 
злочинності та боротьби з нею, охорони прав, свобод та законних інтересів 
громадян міста. Впровадження Програми посилить взаємодію органу 
місцевого самоврядування з органами внутрішніх справ у протидії з усіма 
формами злочинності виключно в інтересах громади міста. 

За даними Управління міністерства внутрішніх справ України в 
Закарпатській області (далі – УМВС України), найбільша кількість злочинів у 
частині скоєння злочинів кримінального характеру в Закарпатській області 
спостерігається на території міста Ужгород. Переважна більшість злочинів, що 
скоєні в громадських місцях, залишаються нерозкритими.  Програма матиме 
значний економічний та соціальний ефекти. 

Програмою передбачено влаштування системи відеоспостереження у місті 
Ужгород (далі - Система) шляхом встановлення камер спостереження у межах 
міських автомобільних парковок по вул. Фединця, Перемоги, Заньковецької, 
пл. Жупанатській, Корятовича та Ш. Петефі. Також передбачається 
обладнання пульту управління Системою.  

 
2.2 Нормативно-правова база розроблення Програми 

 
Програма відповідає операційній цілі Стратегії розвитку міста Ужгород, а 

саме: “Створення соціально-безпечного середовища та соціальна підтримка 
вразливих верств населення” та реалізовує операційну дію Стратегії щодо 
покращення в місті криміногенної ситуації. 

Програма розроблена з урахуванням вимог Конституції України, Законів 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених 
пунктів” та інших нормативно-правових актів.  

 
2.3 Мета Програми 

 
Мета Програми: 
- створення умов та необхідної платформи щодо покращення безпеки 

та забезпечення громадського порядку в громадських місцях, місцях 
загального користування, паркування автотранспортних засобів та 
об’єктів благоустрою міста Ужгород. 
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3. Опис заходів Програми 
 

3.1. У рамках Програми будуть здійснюватися такі заходи: 
І етап 

1. Формування проектно-технічного завдання для влаштування 
системи відеоспостереження та виготовлення проектно-кошторисної 
документації на виконання робіт із влаштування Системи. 

На цьому етапі виконання заходів виконавцями Програми буде викладено 
необхідні технічні завдання щодо формування системи відеоспостереження, 
відображено основні вимоги до камер спостереження та інших технічних 
засобів необхідних для влаштування системи відеоспостереження та 
замовлено проектно-кошторисну документацію на проведення зазначених 
робіт. 

Виконавець: управління майном міста, КП "Ужгородпарквідео" 
Ужгородської міської ради. 

 
3.2. Визначення виконавця робіт та постачальників обладнання. 

Проведення процедур закупівлі, укладання угод. 
Після формування пакету необхідних технічних вимог, виконавцями 

Програми проводиться процедура визначення постачальників обладнання, за 
результатами якої здійснюється укладання всіх необхідних угод для 
влаштування системи відеоспостереження у місті Ужгород.  

Виконавець: управління майном міста, КП "Ужгородпарквідео" 
Ужгородської міської ради. 

 
3.3. Здійснення закупівлі обладнання та виконання робіт з 

влаштування Системи згідно з укладеними угодами. Виконання 
монтажних та пуско-налагоджувальних робіт. Налаштування та запуск 
Системи. 

Відповідно до цього заходу зацікавленими сторонами - виконавцями та 
співвиконавцями Програми буде здійснюватись виконання необхідних робіт (в 
т.ч. пуско-налагоджувальні та монтажні роботи) з влаштування Системи  та 
фінансування заходів згідно з укладеними угодами. 

Виконавець: управління майном міста, КП "Ужгородпарквідео" 
Ужгородської міської ради. 

 
3.4. Здійснення відеонагляду за об’єктами відеоспостереження. 

Відповідно до цього заходу після проведення всіх необхідних робіт та 
запуску Системи в дію, буде здійснено моніторинг та нагляд за об’єктами 
відеоспостереження. 

 Виконавець: КП "Ужгородпарквідео" Ужгородської міської ради. 
 

3.5. Відслідковування ефективності та результативності Системи. 
В процесі експлуатації Системи виконацями Програми буде щомісячно 

відслідковуватися робота системи відеонагляду. 
Виконавець: КП "Ужгородпарквідео" Ужгородської міської ради. 
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3.6. Розробка заходів розвитку системи відеоспостереження в місті 
Ужгород. 

На підставі аналізу роботи Системи у 2012 році, відслідковування 
ефективності та результативності Системи, пропозицій та необхідності 
здійснення відеонагляду в інших важливих громадських місцях буде 
розроблено заходи розвитку Системи. 

Виконавець: КП "Ужгородпарквідео" Ужгородської міської ради. 
 
3.7. Внесення змін до Програми впровадження системи 

відеоспостереження у місті Ужгород. 
 На підставі розроблених заходів розвитку системи відеоспостереження у 
місті Ужгород та наданих пропозицій буде розроблено проект рішення про 
зміни до Програми впровадження системи відеоспостереження у місті 
Ужгород з подальшим розглядом на сесії міської ради. 

Виконавець: управління майном міста. 
 

4. Технологія досягнення цілей 
 

Програма впровадження системи відеоспостереження у місті Ужгород 
буде здійснюватися шляхом встановлення камер спостереження у визначених 
місцях,  обладнання центру управління Системою. 

Місто Ужгород, в особі головного розпорядника коштів Програми –
Управління майном міста здійснює фінансове забезпечення Програми 
відповідно до укладених угод та в межах коштів, передбачених в бюджеті 
міста на 2012- 2013 роки.  

 
5. Моніторинг Програми 

 
Загальний моніторинг Програми, відслідковування ефективного та 

результативного її впровадження здійснює управління майном міста. 
 

6. Терміни реалізації Програми. Обсяги та джерела фінансування 
 

Реалізація Програми – 2012 – 2013 рік.  
Джерела фінансування Програми: 
- міський бюджет; 
- інші джерела не заборонені законодавством України. 
 
Загальний бюджет Програми на 2012 рік – 299,0 тис. грн., на 2013 рік – 

130,0 тис. грн. 
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7. Очікувані результати 

-  Підвищення рівня безпеки громадських місць, об’єктів благоустрою, 
паркінгів; 
-  покращення криміногенної обстановки;  
- зменшення кількості злочинів, скоєних з метою пошкодження комунального 
майна міста; 
- підвищення рівня реагування у випадку скоєння злочинів та збільшення 
кількості розкритих злочинів; 
- попередження скоєння дрібних злочинів, таких як пограбування, розбійні 
напади, незаконне заволодіння транспортними засобами та інших діянь. 

Реалізація Програми дозволить покращити охорону громадського 
порядку в місті Ужгород, здійснювати профілактику правопорушень та 
попереджувати скоєння злочинів.  

Дані Системи відеоспостереження будуть відкриті для органів 
правопорядку та для всіх зацікавлених осіб, які можуть стати ініціаторами 
встановлення відеокамер, включених у Систему, поблизу їх підприємств, 
організацій, торгових закладів, автостоянок, інших місць масового скупчення 
людей. 

Таким чином, Програма вигідна і для міста і для правоохоронних органів 
як певна запорука забезпечення громадського порядку, охорони об’єктів 
міської інфраструктури та безпеки дорожнього руху. 
 

8. Бюджет та фінансування Програми 
 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського 
бюджету та інших джерел, що не заборонені законодавством. 
 

Бюджет Програми складає 299,00 тис. грн. на 2012 рік та 130,00 тис. грн. 
на 2013 рік 

 
Сума фінансування (тис.грн.) 

Заходи Виконавці 
2012 2013 

Виготовлення проекту 
влаштування системи 
відеоспостереження 

Управління майном 
міста, КП 

"Ужгородпарквідео" 
Ужгородської міської 

ради. 

15,00 6,50 

Придбання обладнання 
(відеокамери, сервер 
спостереження, модеми) 

Управління майном 
міста, КП 

"Ужгородпарквідео" 
Ужгородської міської 

ради. 

184,00 80.00 

Встановлення обладнання 
та налаштування роботи 

Управління майном 
міста, КП 

100,00 45.00 
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(монтажні та 
пусконалаштувальні 
роботи) 

"Ужгородпарквідео" 
Ужгородської міської 

ради. 
Разом видатки з 

бюджету міста 2012 – 
2013 рр. 

299,00 299,00 130,00 

 
 
 
Секретар ради              В. Щадей 
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