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РІШЕННЯ
«28» березня 2018 р.

м. Рубіжне

№ 46/3

Про стан виконання «Програми
«Безпечне місто» в м. Рубіжне
за 2017 рік

Заслухавши інформацію начальника відділу з мобілізаційної роботи,
цивільного захисту та сприяння правоохоронним органам Рубіжанської міської
ради Бородіної С.А. про стан виконання «Програми «Безпечне місто» в
м. Рубіжне за 2017 рік на підставі рекомендації постійної комісії міської ради з
питань економічного розвитку, бюджету та фінансів від 21 березня 2018 р. та
ст.25, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію начальника відділу з мобілізаційної роботи, цивільного захисту
та сприяння правоохоронним органам Рубіжанської міської ради Бородіної С.А.
про
стан
виконання
«Програми
«Безпечне
місто»
в
м. Рубіжне за 2017 рік взяти до відома (додається).

Міський голова

С.І. Хортів

Додаток
до рішення міської ради
«28» березня 2018 р. №46/3
Інформація
про стан виконання
«Програми «Безпечне місто» в м. Рубіжне
у 2017 році
«Програма «Безпечне місто» в м. Рубіжне (далі - Програма) затверджена рішенням
Рубіжанської міської ради від 26.10.2016 № 16/5 спочатку з терміном її виконання протягом
4 кварталу 2016 року. Однак, в зв’язку з виникненням необхідності заміни громадської
організації – виконавця робіт, термін дії програми подовжено рішенням Рубіжанської міської
ради від 30.08.2017 № 32/3 до кінця 2017 року. Програмою було заплановано ряд заходів, які
підлягали виконанню, та були виконані:
п. 1 Програми - протягом 4 кварталу 2016 року здійснено аналіз існуючої системи
відеоспостереження, яке встановлено в місті (п’ять відеокамер, що знаходяться на балансі
Рубіжанської міської ради, розташовані в центральній частині м. Рубіжне з виводом на пульт
спостереження Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області).
п.2 Програми - протягом 4 кварталу 2016 року за участю Рубіжанського ВП ГУНП в
Луганській області визначено місця та об’єкти, які потребують посиленого захисту та
контролю над ситуацією,
їх пріоритетність, черговість встановлення камер
відеоспостереження системи «Безпечне місто».
п. 3 Програми - протягом 4 кварталу 2016 року визначено приміщення для створення
ситуаційного центру – службове приміщення відповідальних чергових Рубіжанської міської
ради. Визначено перелік необхідного обладнання та програмного забезпечення.
п.4. Протягом 2016-2017 років було створено єдину локальну мережу системи
«Безпечне місто», до якої ввійшло 48 камер відеоспостереження, які встановлено в місцях та
об’єктах, що потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією в місті. Інформація
щодо змісту системи відеоспостереження надається зацікавленим особам на підставі діючого
законодавства України.
пп.5,6 – протягом 2017 року було придбано та встановлено камери відеоспостереження
та інші пристрої системи «Безпечне місто» відповідно до визначеної черговості, забезпечено
автономне живлення систем, придбано серверне обладнання та забезпечено зберігання
архівів відеозаписів.
Загальна вартість Проекту «Безпечне та комфортне місто, який включив в себе
встановлення
системи
відео
спостереження
в
громадських
місцях
м. Рубіжне, будівництво (коригування) та був реалізований при технічній підтримці Проекту
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтування на громаду» склав – 969955,66 грн., з яких:
- 654989,66 грн. – кошти Проекту ЄС/ПРООН «МРГ» (67,53%);
- 314966,00 грн. – кошти Рубіжанської міської ради (32,47%).
п.7. Система відеоспостреження включає в себе високоінтелектуальні камери
відеоспостреження фірми «Hikvision», до якої можливо під’єднати тільки камери сучасного
зразка.
п.8. Мобільні системи відеоспостереження створено з доступом до мережі Інтернет.

Секретар міської ради

В.І. Соловйов

