
Інформація на виконання заходів  

Програми «Безпечне місто» на 2016-2018 роки за 2017 рік 

 

Програма «Безпечне місто» на 2016-2018 роки (далі - Програма), 

затверджена рішенням міської ради від 25.12.2015 року № 48 «Про 

затвердження Програми «Безпечне місто» на 2016-2018 роки» (зі змінами). 

Метою Програми «Безпечне місто» на 2016-2018 роки є здійснення 

заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки громадян та захисту 

важливих об’єктів міста, шляхом розвитку комплексної системи безпеки 

Вінниці, побудованої на основі сучасних засобів відеоспостереження, 

моніторингу відеоінформації та даних пристроїв безпеки, надійних каналів 

зв’язку.  

Протягом 2017 року проводились організаційні та технічні заходи з 

впровадження у роботу міського Ситуаційного центру для онлайн-

спостереження за ситуаціями, отримання, збереження та аналізу інформації з 

системи відеонагляду міста, моніторингу показників датчиків екомоніторингу, 

пристроїв безпеки, оперативного реагування на аварії, надзвичайні та 

загрозливі події. Комунальним підприємством «Вінницький інформаційний 

центр» здійснено придбання обладнання для комплексу «Відеостіна»  на суму 

2340,000 тис. грн.  З жовтня 2017 року центр працював у тестовому режимі, 

його повноцінну роботу забезпечено з січня 2018 року. Працівниками 

Ситуаційного центру проводиться цілодобове спостереження в режимі 

реального часу за інформацією, яка передається з 427 камер, включених у 

міську систему відеонагляду. У разі виявлення правопорушень, екстрених чи 

аварійних ситуацій забезпечується швидкий зв’язок з відповідними 

організаціями. Крім цього, завдяки відеофіксації подій та збереженню даної 

інформації, правоохоронні органи мають змогу скористатись нею з метою 

відтворення реальних обставин інцидентів та епізодів. За період роботи центру 

надано  відповіді по 53 таких запитах. 

Для збереження відеоматеріалів «Безпечного міста» у 2017 році 

придбано серверне обладнання: три сервера обробки та зберігання даних на 

суму 2589,600 тис. грн.  

Проведено оновлення програмного забезпечення та 137 ліцензій системи 

відеоспостереження, придбано 263 нових ліцензії на підключення камер, 8 

ліцензій на підключення камер до системи розпізнавання номерів автомобілів 

на загальну суму 1160,000 тис. грн.   

Комунальним підприємством «Вінницький інформаційний центр» 

проводились заходи Програми щодо забезпечення відеоспостереження у місті 

та побудови оптичної мережі системи «Безпечне місто». Зокрема, на 

будівництво лінійно-кабельної споруди телекомунікації з встановленням 



технічних засобів на 12 об’єктах та реконструкцію АСКДР Статутний капітал 

підприємства у 2017 році поповнено на 4760,000 тис. грн. Здійснювалось 

підключення до мережі та встановлення понад 80 камер відеоспостереження у 

загальноосвітних навчальних закладах, наразі відеонагляд ведеться у 25 

школах.   

Протягом 2017 року у місті також забезпечено відеоспостереження: 

 на в’їздах/виїздах з міста (на перехресті вул. Зулінського - 

вул. Київська, вул. Пирогова - вул. Юності, вул. Пирогова - 

вул. Гніванське шосе, на реконструйованій ділянці Немирівського 

шосе);  

 у місцях відпочинку громадян (за проектом «Міні-Вінниця» у 

Центральному парку, у сквері «Ліверпуль» у центрі міста); 

 на Центральному мосту, по вул. В. Порика – вул. Юності, трьох 

зупинках громадського транспорту, шістнадцяти пішохідних 

переходах біля шкіл;  

 біля пам’ятника С. Петлюрі. 

Реалізацію заходів Програми з розвитку системи «Безпечне місто», 

міської системи відеоспостереження буде продовжено у 2018 році. 

 


