
 

  

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

(вісімнадцята (36) сесія сьомого скликання) 

 

від 18 жовтня 2019 року 

м. Городня 

 

Про затвердження міської Програми 

“Впровадження системи відеоспостереження 

з функцією розпізнавання номерних знаків 

на території Городнянської міської ради 

на 2019-2020 роки” 

 

 

З метою забезпечення комплексної взаємодії, координації спільних дій та 

зусиль органів місцевого самоврядування і правоохоронних органів 

спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого 

реагування на надзвичайні події, збереження спокою та нормальної 

життєдіяльності громади, керуючись ст. 25, 26, 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", міська рада: 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити міську Програму “Впровадження системи 

відеоспостереження з функцією розпізнавання номерних знаків на території 

Городнянської міської ради на 2019-2020 роки” (Додаток). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-

економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                                    А.І.Богдан 



                                                                    Додаток 

до рішення вісімнадцятої (36) сесії 

Городнянської міської ради сьомого 

скликання від 18 жовтня 2019 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська Програма 

«Впровадження системи відеоспостереження з 

функцією розпізнавання номерних знаків на території 

Городнянської міської ради на 2019-2020 роки» 



І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

Назва: міська Програма «Впровадження системи відеоспостереження з 

функцією розпізнавання номерних знаків на території Городнянської міської 

ради на 2019-2020 роки».  

 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Городнянське відділення поліції 

Менського ВП ГУНП в Чернігівській 

області 

2 Розробник Програми Городнянська міська рада 

3 Співрозробники 

Програми 

Городнянське відділення поліції 

Менського ВП ГУНП в Чернігівській 

області 

 

4 Відповідальний виконавець 

Програми 
ГУНП в Чернігівській області 

5 Головний розпорядник 

бюджетних коштів 
Городнянська міська рада 

6 Одержувач бюджетних 

коштів 
ГУНП в Чернігівській області 

7 Учасники Програми Городнянська міська рада 

ГУНП в Чернігівській області 

Городнянське відділення поліції 

Менського ВП ГУНП в Чернігівській 

області 

8 Термін реалізації Програми 2019-2020 роки 

9 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 
Міський бюджет 

10 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми всього 

144522,00 грн. 

 

11 Коштів міського бюджету 144522,00 грн. 

12 Коштів інших джерел - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Створення Програми обумовлено потребою впровадження комплексу 

програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки 

населення та безпеки дорожнього руху. 

Сьогодення вимагає скоординованої, злагодженої роботи 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.  

Встановлення камер відеоспостереження з функцією розпізнавання 

номерних знаків на території міської ради посилить заходи безпеки нашого 

міста. 

Слід зазначити, що напрямок забезпечення безпеки громадян та захисту 

громади традиційно вважається одним з головних завдань міської влади. 

Створення системи відеоспостереження міста зможе покращити 

криміногенну ситуацію. 

Слід зазначити, що одним з важливих напрямків забезпечення безпеки 

громадян є їх захист на автотранспортних шляхах міста. 

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 пригоди, оперативного відстеження маршруту руху 

транспортного засобу за потребою. Зазначена система відеоспостереження 

дозволить відстежувати напрямки руху транспортних засобів, водії яких є 

винуватцями ДТП, крім того, зазначена система істотно сприятиме розшуку 

викрадених автотранспортних засобів. Адже, як правило, такі злочини 

вчиняються у темну пору доби, коли неможливо встановити відомості про осіб. 

 

ІІІ. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є: 

Посилення безпеки дорожнього руху,  підвищення рівня розкриття 

правопорушень. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування 

 

Соціальне значення проблеми, яка пов'язана з забезпеченням безпеки 

дорожнього руху, боротьби зі злочинністю та проведення профілактичної 

роботи зумовлює необхідність залучення як централізованого бюджетного 

фінансування, так і залучення ресурсів місцевих бюджетів на виконання даної 

Програми. 

Існуюча ситуація вимагає створення систем безпеки нового покоління, 



які працюватимуть безперервно та надійно, у цілодобовому режимі. 

Найкращим рішенням зазначених потреб стане розширення міської 

мережі відеоспостереження з функцією розпізнавання номерних знаків. 

Реалізація зазначених заходів неможлива без залучення до вказаного процесу як 

правоохоронних органів, так і органів місцевого самоврядування, зокрема в 

умовах адміністративної реформи в Україні. 

Отже, основними складовими системи є: 

1) відеоспостереження для забезпечення контролю за безпекою 

дорожнього руху - моніторинг ситуації на автошляхах міста, фіксація номерних 

знаків автомобілів порушників та викрадених авто; 

2) ситуаційний центр - диспетчерський центр з сучасним обладнанням та 

програмним забезпеченням, призначений для оперативного прийняття 

управлінських рішень, контролю, моніторингу, обробки та інших функцій. 

На підставі ґрунтовного аналізу правопорушень, вважаємо за необхідне 

розмістити 2 камери відеоспостереження на 2-х в’їздах до міста Городня, а 

саме: 

на в’їзді-виїзді в напрямку села Альошинське, 

на в’їзді-виїзді у напрямку с. Дроздовиця та Моложава. 

Реалізація зазначених заходів дозволить забезпечити безпеку мешканців 

територіальної громади. 

Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення 

узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, 

що зумовили вчинення протиправних дій, забезпечення безпеки дорожнього 

руху. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету та інших джерел не заборонених законодавством. Обсяги 

фінансових ресурсів міського бюджету та напрямки їх використання 

визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей бюджету та з 

дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України. 

 

V. Строки та етапи виконання Програми 

 

Програму розроблено на 2019-2020 роки. Орієнтовні обсяги 

фінансування даної Програми передбачені в VII розділі. 

 

VI. Перелік завдань Програми та результативні показники 

 

Основними завданнями Програми є: 

1) посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я громадян 

громади; 

2) комплексна взаємодія, координація спільних дій та зусиль органів 

місцевого самоврядування і правоохоронних органів, спрямованих на 

забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на 

надзвичайні події, збереження спокою та нормальної життєдіяльності громади; 

3) розширення можливостей ситуаційного центру на базі Городнянського 



відділення поліції Менського ВП ГУНП в Чернігівській області для підвищення 

безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни учасників дорожнього 

руху, оперативного реагування на дорожньо-транспортні події та небезпечні 

ситуації. 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

- скоординувати роботу місцевої влади та правоохоронних органів у 

напрямку посилення безпеки громадян та захисту громади; 

- посилити безпеку громадян, гарантувати забезпечення їх захисту з боку 

органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів; 

- успішно протидіяти можливим загрозам інтересам держави, 

провокаціям, проявам тероризму; 

- покращити криміногенну ситуацію на території громади; 

- підтримувати нормальну життєдіяльність громади; 

- попереджати та успішно долати 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. 



VII. Напрями діяльності та заходи Програми 
 

№п/п Напрями 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість) 

грн., у тому числі: 

2019 рік 2020 рік 

1. Реалізація 

заходів щодо 

розширення 

системи відео 

спостереження 

з функцією 

розпізнавання 

номерних 

знаків 

Придбати та встановити 

систему 

відеоспостереження з 

функцією розпізнавання 

номерних знаків  в т.ч. 2 

камери 

відеоспостереження, 

автономне живлення 

систем та сервісного 

обладнання 

2019-2020 

роки 

ГУНП в 

Чернігівській 

області 

Міський 

бюджет 

44522,00 100000,00 



 

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-
економічного розвитку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 


