
    
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення 13 сесії Коростенської 
міської ради VIIІ  скликання  
від 24.02.2022 р. №_______ 

 
Комплексна програма Коростенської міської територіальної громади 

«Безпечне місто» на  2022-2025 роки 
 

1 Ініціатор розроблення 
Програми Секретар міської ради 

2 

Дата, номер  і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

Рішення виконкому  від 16.11.2016 р.       
№543 «Про запровадження Порядку 

розроблення, фінансування, моніторингу 
міських цільових програм» 

3 Розробник Програми Відділ організаційного забезпечення 
діяльності міської ради 

4 Співрозробники Програми 
 

Відділ поліції 
 

5 Відповідальні виконавці 
Програми 

Відділ поліції, Управління житлово-
комунального господарства виконавчого 

комітету Коростенської міської ради, 
комунальне виробничо-господарське 

підприємство 

6 
Учасники Програми 

 
 

Підприємства, заклади, установи 
організації, підприємці, мешканці громади, 

відділ поліції, виконавчі органи міської ради 
7 Термін реалізації Програми 2022-2025 роки 

8 

Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у 

виконанні Програми 
 

Бюджет Коростенської міської 
територіальної громади, інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством України 

9 

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 
всього, 

11 000,0 тис. грн. 
 

 у тому числі:  

9.1. Кошти бюджету міської 
територіальної громади* 5 500,0  тис.грн. 

9.2 Коштів інших  джерел 
 5 500,0 тис.грн. 

 
* фінансування Програми відбувається в межах коштів, виділених в межах ресурсу 
місцевого бюджету 
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1.Загальні положення 
 

Безпека людини, її життя і здоров’я визнані Конституцією України 
найвищою соціальною цінністю. Кожний громадянин України має 
конституційне право на безпечне життя. 

Посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності 
громади та захист майна громади – це ключові пріоритети спільної роботи 
міської влади та правоохоронних органів. 

Відповідно, виникає потреба в нових засобах та методах гарантування 
безпеки мешканцям Коростенської міської територіальної громади (далі – 
громада), превентивної діяльності, боротьби зі злочинністю, прогнозування 
можливих надзвичайних подій та організації комплексного реагування й 
локалізації їх негативних наслідків, а також у скоординованій, злагодженій 
роботі влади та правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування 
на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи 
гарантування безпеки мають обов’язково відповідати основним вимогам 
сьогодення - забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в 
цілодобовому режимі.  

Необхідність розробки Комплексної програми Коростенської міської 
територіальної громади «Безпечне місто» на  2022-2025 роки (далі Програма) 
обумовлена потребою впровадження комплексу програмно-апаратних та 
організаційних заходів для посилення безпеки населення, підвищення безпеки 
дорожнього руху, захисту стратегічних об’єктів та об'єктів забезпечення 
життєдіяльності громади. 

На сьогоднішній день у громаді існує багато місць та об’єктів, які 
потребують посиленого контролю над ситуацією і відповідного захисту. До 
них, зокрема, відносяться: 

 автомагістралі, в’їзди в місто, мости, шляхопроводи та переїзди; 
 автомобільні шляхи та їх складові, зокрема місця, де існує 

підвищена небезпека - перехрестя, пішохідні переходи, світлофори та ін., 
особливо у центральній частині міста; 

 парки, зони відпочинку, торгові центри, площі, дитячі майданчики, 
тощо; 

 вокзали,  ринки, інші місця масового перебування людей; 
 стратегічні та важливі для життєдіяльності міста об’єкти (силові 

розподільчі станції, склади горючих матеріалів, газорозподільні мережі, об’єкти 
водопостачання); 

 адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, об’єкти 
житлово-комунального господарства, інші громадські будівлі тощо; 

 інші об’єкти підвищеної небезпеки для мешканців міста. 
Також уваги потребує забезпечення належного контролю за проведенням 

масових заходів. 
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Виконавчим комітетом міської ради постійно проводяться заходи, 
спрямовані на створення комфортного і безпечного проживання у місті. 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, оперативного відстеження маршруту руху 
транспортного засобу. 

Найкращим рішенням зазначених потреб стане створення єдиної локальної 
мережі системи «Безпечне місто», в яку будуть об’єднані всі камери 
зовнішнього відеоспостереження та інші елементи (пристрої, датчики тощо) 
системи безпеки, а також єдиного Ситуаційного центру для комплексного 
моніторингу подій, що відбуваються, та прийняття управлінських рішень на 
основі отриманої інформації. Можливість фіксації та збору доказів з місць 
скоєння правопорушень сприятиме як розкриттю кримінальних злочинів, так і 
їх профілактиці та попередженню. Окрім виконання Системою правоохоронних 
функцій, вона також здійснюватиме автоматичну фотофіксацію порушень 
правил дорожнього руху, контроль дорожнього трафіку. 

 
Основні складові системи «Безпечне місто»: 
1) Відеоспостереження за громадськими місцями та стратегічними 

об’єктами міста - забезпечує безпеку громадян, сприяє попередженню 
порушення громадського порядку, в тому числі, в місцях масового перебування 
людей, забезпечує захист важливих для життєдіяльності та стратегічних  
об’єктів міста, забезпечує створення доказової бази у випадку здійснення 
правопорушень; 

2) Встановлення пристроїв з додатковими функціональними 
можливостями, які сприяють забезпеченню безпеки - датчики сповіщення,  
кнопки виклику поліції («Острівки безпеки») тощо; 

3) Відеоспостереження для забезпечення контролю за безпекою 
дорожнього руху - моніторинг ситуації на автошляхах міста, фіксація номерних 
знаків автомобілів порушників та викрадених автомобілів; 

4) Єдина  міська волоконно-оптична мережа системи «Безпечне 
місто», яка забезпечує зв’язок та отримання інформації від усіх елементів 
системи із наданням доступу правоохоронним органам до зазначеної системи; 

5) Ситуаційний центр - диспетчерський центр з відповідним 
обладнанням та програмним забезпеченням, призначений для оперативного 
прийняття управлінських рішень, контролю, моніторингу, обробки, аналізу 
небезпечних та надзвичайних ситуацій та інших функцій. 

 
2. Мета Програми  
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Мета даної  Програми - посилення безпеки громадян, захисту важливих 
об’єктів на території громади та комунального майна, підтримка нормальної 
життєдіяльності міста, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня 
розкриття правопорушень. 

 
 

3. Шляхи і способи розв’язання проблеми,  
обсяги та джерела фінансування 

 
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок 

коштів бюджету міської територіальної громади та державного бюджету 
(додаток 1). 

Перелік заходів, завдань Програми та напрями використання коштів 
наведено у додатку 2 до Програми. 

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів бюджету міської 
територіальної громади затверджується міською радою в складі видатків 
бюджету міської територіальної громади на відповідний фінансовий рік.  

 
4. Строки та етапи виконання програми 

 
Програма  «Безпечне місто» на 2022-2025 роки розроблена на 4 роки і має 

бути реалізовано шляхом виконання завдань та заходів, передбачених за 
напрямами Програми. 

 
5. Основні завдання Програми  

 
Основними завданнями Програми є: 
- Посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я мешканців 

громади; 
- Забезпечення стабільного функціонування важливих для нормальної 

життєдіяльності об’єктів громади  шляхом впровадження додаткових заходів 
захисту, нагляду та контролю ситуацій; 

- Забезпечення комплексної взаємодії, координації спільних дій та 
зусиль органів влади, правоохоронних органів і громадських формувань, 
спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого 
реагування на надзвичайні події та загрози інтересам громади, запобігання та 
подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної 
життєдіяльності міста та громади в цілому; 

- Створення єдиної міської волоконно-оптичної мережі системи 
«Безпечне місто», в яку будуть об’єднані всі камери зовнішнього 
відеоспостереження та інші елементи системи безпеки об’єктів усіх форм 
власності; 

- Забезпечення доступу міської влади та правоохоронних органів до 
інформації з  камер відеоспостереження системи «Безпечне місто»; 
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- Забезпечення можливості відтворення ходу подій завдяки їх фіксації 
та зберіганню відповідної відеоінформації; 

- Підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни 
учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні 
події та небезпечні ситуації; 

- Профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та 
збору доказової бази при скоєнні правопорушень; 

- Здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання, 
дотримання правил благоустрою тощо). 

 
6. Очікувані результати 

 
Очікувані результати Програми:  
-  Скоординована робота місцевої влади та правоохоронних органів у 

напрямку посилення безпеки громадян; 
-  Посилення безпеки громадян, гарантування забезпечення їх захисту з 

боку влади та правоохоронних органів; 
- Запобігання надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення негайне 

інформування відповідних служб для оперативного їх усунення; 
-  Підтримка громадського порядку; 
-  Зниження криміногенного стану у громаді; 
-  Підтримка нормальної життєдіяльності громади, стабільної роботи її 

важливих об’єктів; 
- Попередження та успішне подолання небезпечних та надзвичайних 

ситуацій, мінімізація їх наслідків; 
-  Підвищення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, зменшення 

дорожньо-транспортних пригод, кількості злочинів, пов'язаних з 
використанням автотранспорту, підвищення безпеки дорожнього руху; 

- Зростання ефективності прийняття оперативних та стратегічних 
управлінських рішень щодо забезпечення безпеки у громаді. 

- Створення єдиної волоконно-оптичної мережі системи «Безпечне 
місто». 
 

7. Організація та контроль за виконанням Програми 
 

Координацію дій між виконавцями Програми здійснює секретар міської 
ради. 

Виконавці, визначені в Програмі, щороку до 10 січня подають до відділу 
організаційного забезпечення діяльності міської ради інформацію про стан 
виконання заходів Програми. 

Відділ організаційного забезпечення діяльності міської ради щороку до 20 
січня надає узагальнену інформацію постійній комісії міської ради з питань 
законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської 
діяльності та етики.  
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Секретар міської ради                                            Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 
 

 
 

 
Додаток 1 

 до Комплексної програми Коростенської 
міської територіальної громади «Безпечне 

місто» на  2022-2025 роки 
 
 

Орієнтовне ресурсне забезпечення Комплексної програми Коростенської 
міської територіальної громади «Безпечне місто» на  2022-2025 роки 

 
 

Етапи виконання Програми Обсяг коштів, 
які пропонується 

залучити на 
виконання 
Програми 

 

2022 рік 

 

 

2023 рік 

 

 

2024 рік 

 

 

2025 рік 

 

Усього 
витрат на 
виконання 
Програми, 

тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 
 

Обсяг ресурсів, 
усього,  

у тому числі: 

 

6 000,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 11 000,0 

 
державний 

бюджет 
 

3 500,0 1 000,0 500,0 500,0 5 500,0 

 
бюджет міської 
територіальної 

громади 
 

2 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 500, 0 

Секретар міської ради                                             Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 
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Додаток 2 
 до Комплексної програми Коростенської міської 

територіальної громади «Безпечне місто» на  2022-2025 роки 
 

Напрями діяльності та заходи реалізації комплексної програми Коростенської міської територіальної громади 
«Безпечне місто» на  2022-2025 роки 

 
Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис. гри., у тому числі: 
№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів Програми Виконавці 
Джерела 

фінансува
ння 

 
I етап 
2022 

 

IІ етап 
2023 

III етап 
2024 

ІV етап 
2025 

Очікувані 
результати 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Створення  
(будівництво) 

системи 
відеоспостереження 

«Безпечне місто» 

1.1.  Придбання та встановлення 
відеокамер, комп’ютерної техніки, 

програмного забезпечення, матеріалів. 
Проєктні, будівельні, монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи. 
Роботи та послуги провайдера 

 
УЖКГ 
КВГП 

 

Бюджет 
МТГ 

 
ДБ 

2000,0 
 
 

3500,0 

500,0 
 
 

1000,0 

500,0 
 
 

500,0 

500,0 
 
 

500,0 

Підвищення 
громадської 

безпеки, 
забезпечення 
оперативного 
реагування на 

події у 
громаді 

2 

Обслуговування 
та утримання системи 
відеоспостереження 

«Безпечне місто» 

2.1. Обслуговування засобів системи 
відеоспостереження «Безпечне місто» 

(поточний ремонт та технічне 
обслуговування) 

УЖКГ 
КВГП 

 

Бюджет 
МТГ 

 
500,0 500,0 500,0 500,0 

Забезпечення 
якісної та 

безперебійної 
роботи 
системи 

відеоспосте-
реження 

Всього  6000,0 2000,0 1500,0 1500,0  
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Додаток 3  
до Комплексної програми Коростенської міської 

 територіальної громади «Безпечне місто» на 2022-2025 роки 
 

Показники продукту комплексної програми Коростенської міської територіальної громади «Безпечне місто» на  
2022-2025 роки 

Етап виконання програми № 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні дані на 
початок дії 
програми 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Показники затрат 

1 Обсяг видатків тис.грн.  6000,00 2000,00 1500,00 1500,00 
Показники продукту  

2 

Кількість встановлених 
 ІР відеокамер для 

розпізнавання номерів 
транспортних засобів 

од. 3 10 3 3 3 

3 Кількість встановлених 
оглядових ІР відеокамер од. 29 32 23 10 10 

4 Кількість об’єктів 
обслуговування на обліку  од  32  32 74 100 113 

Показники ефективності програми 

7 Середньорічні витрати на 
один об’єкт  обслуговування тис.грн.  5,0 5,0 5,0 5,0 

Показники якості програми 

6 

Співвідношення кількості 
об'єктів, на яких встановлено 

ІР камери, порівняно з 
попереднім роком 

% 
2020 р.- 14од., 
2021 р. - 18од. 

 
230 62 56 100 
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