
 

  

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

 

 

Від 29.01.2016 № 95            4 сесія 7 скликання 
 м. Вінниця 

 

 

Про виконання Програми  

«Безпечне місто-2015» 

 

Рішенням міської ради від 27.02.2015 року № 2050 (зі змінами) було 

затверджено Програму «Безпечне місто-2015» (далі - Програма), заходи якої 

спрямовувались на посилення безпеки громадян та захисту важливих об’єктів 

міста протягом 2015 року. 

Вирішення завдань та досягнення мети Програми було передбачено 

забезпечити проведенням комплексу робіт зі створення та розвитку складових 

системи «Безпечне місто», основними з яких є розширення системи 

відеоспостереження за громадськими місцями, важливими об’єктами та 

автошляхами міста, встановлення пристроїв, які сприяють посиленню 

безпеки, побудова диспетчерського (ситуаційного) центру для контролю та 

моніторингу подій, а також єдиної локальної міської мережі для зв’язку всіх 

елементів системи безпеки. 

З метою виконання заходів, передбачених Програмою, протягом 2015 

року реалізовано ряд важливих задач.  

Проведено аналіз існуючої системи відеоспостереження міста, 

інвентаризацію мереж, які знаходяться на балансі виконавчих органів та 

підпорядкованих їм комунальних підприємств міста. В геоінформаційній 

системі міста створено схему «Безпечне місто», на якій нанесені лінії 

прокладки мультисервісної мережі, позначені об’єкти, вже обладнані 

камерами відеоспостереження, об’єкти, де заплановано забезпечити 

відеонагляд, а також виділені небезпечні зони. 

Зібрано інформацію щодо потреб у встановленні камер 

відеоспостереження, кнопок виклику міліції, датчиків сповіщення, пристроїв 

системи безпеки тощо тих місць та об’єктів міста, які потребують посиленого 

захисту та контролю над ситуацією. Було отримано та розглянуто дані 

стосовно в’їздів в місто, мостів, переїздів, стратегічних та важливих для 

життєдіяльності об’єктів міста, хімічно та потенційно небезпечних об’єктів, 

проаналізовано ситуацію на площах, вокзалах, ринках, місцях скупчення та 



підвищеної небезпеки для людей, перехрестях доріг міста. Зокрема, 

опрацьовано інформацію по 103 об’єктам теплопостачання, 57 об’єктам 

КП «Вінницяоблводоканал», 80 об’єктам та місцям підвищеної загрози, 29 

об'єктам КП «Вінницька транспортна компанія», 8 мостам, 10 площам, 7 

ринкам, 29 місцям скупчення людей, освітнім та медичним закладам тощо.  

Під час проведення аналізу для кожного об’єкта встановлювалась його 

пріоритетність, визначались системи та засоби, якими його потрібно 

обладнати. Найбільш пріоритетні об’єкти передбачено обладнати камерами 

відеоспостереження та аварійними датчиками у  першочерговому порядку – за 

результатами аналізу визначено 75 таких об’єктів.  

Робота проводилась у співпраці виконавчих органів міської ради та 

підпорядкованих їм комунальних підприємств з правоохоронними органами 

міста. 

Протягом 2015 року було розширено систему відеоспостереження міста. 

Забезпечено відеонагляд за Залізничним мостом (встановлено 3 камери), на 

Європейській площі біля Мультимедійної Стели Пам’яті (встановлено 1 

камеру). Також підключено 8 камер відеонагляду на просп. Космонавтів та 

забезпечено відеоспостереження біля радіотелевізійного передавального 

центру (вул. Максимовича, 23), де  встановлено 5 камер відеонагляду. 

Отже, на сьогоднішній день система відеоспостереження Вінниці 

включає 70 камер відеонагляду та 4 комплекси «Відеоконтроль-Рубіж» на 

виїздах з міста. 

Крім цього, для реалізації можливості здійснення належного 

нестатичного відеоспостереження було придбано 4 комплексних блоки 

мобільного відеонагляду та 26 безпровідних точок підключення камер 

відеоспостереження.  

Проводилась робота зі створення єдиної локальної мережі системи 

«Безпечне місто». Підписано Меморандуми про співпрацю між Вінницькою 

міською радою та інфраструктурними комунальними підприємствами з 

наміром здійснення взаємної підтримки на стадіях створення зазначеної 

мережі, зокрема для забезпечення прокладки телекомунікаційних мереж, 

безпровідних каналів зв’язку, встановлення камер відеонагляду та інших 

пристроїв, передбачених програмою «Безпечне місто», за умови надання 

безкоштовного доступу до залізобетонних опор. Забезпечено доступ 

правоохоронних органів до єдиної локальної мережі системи «Безпечне 

місто».  

Для забезпечення оперативного управління, взаємодії з іншими 

органами державної влади та силовими структурами в повсякденній діяльності 

та в умовах надзвичайної ситуації, до локальної мережі міської ради було 

підключено систему цифрового закритого радіозв’язку на вежі Вінницької 

філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. 

Встановлено системи моніторингу напруги в основних та резервних 

мережах живлення в адміністративних будівлях міської ради. 

Забезпечено доступ департаменту комунального господарства та 

благоустрою міської ради до системи відеонагляду для здійснення за 



потребою спостереження за дотриманням правил благоустрою, станом 

прибирання на об’єктах благоустрою. 

Важливою складовою системи «Безпечне місто» є ситуаційний центр – 

диспетчерський центр, призначений для контролю, моніторингу, обробки, 

аналізу ситуацій та оперативного прийняття управлінських рішень, оснащений 

сучасними програмним забезпеченням та технічним обладнанням. 

Міський ситуаційний центр вирішено розмістити на десятому поверсі 

адміністративної будівлі міської ради по вул. Соборній, 59. У 2015 році 

розроблено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального 

ремонту цього приміщення. Відповідні ремонтні роботи завершені наприкінці 

року. Подальші заходи з придбання техніки та меблів, облаштування центру, 

підключення обладнання буде продовжено у 2016 році.  

Оскільки система «Безпечне місто» є складним багатофункціональним 

комплексом, залежним від інших елементів інфраструктури, робота з її 

розвитку здійснюватиметься поступово та послідовно і надалі. 

На сьогоднішній день важливим є продовження реалізації задач, робота 

над якими тривала у 2015 році: 

- подальше розширення системи відеоспостереження міста (громадські 

місця, важливі та стратегічні об’єкти міста, дорожній рух), 

встановлення датчиків та пристроїв системи безпеки, відповідно до 

проведеного аналізу та актуальних потреб; 

- побудова єдиної локальної міської мережі системи «Безпечне місто» 

для зв’язку всіх елементів та користувачів системи; 

- завершення роботи з впровадження ситуаційного центру, який 

забезпечить контроль і моніторинг ситуацій та координоване 

управління. 

Рішенням міської ради від 25.12.2015 року №48 затверджено Програму 

«Безпечне місто» на 2016-2018 роки, заходи якої передбачають виконання 

вищезазначених задач. Метою даної програми є підвищення рівня громадської 

безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу 

ситуації на важливих об’єктах міста, об’єктах благоустрою та комунальної 

сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, 

підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої 

службами, які забезпечують безпеку міста, для відповідного швидкого 

реагування.  

В частині зменшення кількості ДТП Програма не досягла очікуваних 

результатів. За результатами 2016 року надати інформацію щодо ефективності 

використання зазначеної Програми. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною 1 статті 59, пунктом 

22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Інформацію директора департаменту інформаційних технологій міської 

ради про виконання Програми «Безпечне місто-2015» взяти до відома. 



2. Зняти з контролю рішення міської ради від 27.02.2015 року № 2050 «Про 

затвердження Програми «Безпечне місто-2015» зі змінами до нього. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики 

(Ю.Зажирко) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (В.Кривіцький). 

 

 

 

Міський голова       С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент інформаційних технологій міської ради 

Черненко Діна Сергіївна 

Головний спеціаліст відділу інформатизації та геоінформаційних технологій 

 

 


