
 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

8 сесія VIIІ скликання 
 

РІШЕННЯ 

 
      24  грудня  2021 року                                   № ___-8-VIIІ 

 

с. Петропавлівська Борщагівка 
 
 

Про внесення  змін до програми 

«Безпечна Борщагівська громада» на 

2021-2023 роки, затверджена рішенням 5 

сесії Борщагівської сільської ради  від 26 

квітня 2021 року    № 49-5-VIIІ 

 
Розглянувши звернення відділення поліції №5 Бучанського районного 

Управління  поліції Головного управління Національної поліції України в 
Київській області від16.03.2021р. №269, звернення мешканців Борщагівської 
територіальної громади від 17.03.2021р. № 12 та з метою підвищення рівня 
громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного 
моніторингу ситуації на важливих об’єктах територіальної громади, об’єктах 
благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, 
запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності 
інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку територіальної 
громади, для відповідного швидкого реагування за рахунок впровадження 
новітніх інформаційних технологій, відповідно до  статті 143 Конституції 
України, статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про участь 
громадян в охороні громадського порядку та державного кордону», статті 26, 
статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  В нести зміни  до програми «Безпечна Борщагівська громада» на 2021-
2023 роки (далі —Програма) шляхом  викладення додатку  у новій  редакції , 
що додається. 

2. Управлінню фінансів  передбачити  фінансування  на виконання 
програми «Безпечна Борщагівська громада» на 2021-2023 роки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань  бюджету та капітального будівництва та старосту села 
Софіївська Борщагівка. 

 
 

   Сільський голова                                               Олесь КУДРИК 



Підготовлено:               ______________    В. Костенко 
 
Погоджено:                   ______________    І. Станіславська  
 
                                        ______________    О. Прус 
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Додаток  

до рішення 5 сесії Борщагівської  
сільської ради VІІІ скликання  
від 26.04.2021р. № _________ 
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ПАСПОРТ 

програми «Безпечна Борщагівська громада » на 2021-2023 роки 
 

1. Ініціатор розроблення програми 
 

Виконавчі органи ради 

   

3. Розробник програми:  
 

Відділ економіки та торгівлі Борщагівської 
сільської ради 
 

4. Співрозробники програми:  
 

 

5. Відповідальний виконавець 
програми:  
 

Виконавчі органи ради , 
староста села Софіївська Борщагівка 

6. Учасники програми:  
 

- 

7. Термін реалізації програми:  
 

2021- 2023 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні програми:  
 

Бюджет сільської територіальної 
громади   

9. Загальний   обсяг   фінансових   
ресурсів,   необхідних   для    
реалізації  програми,  

7,6  млн. грн. в т.ч. кошти загального 
фонду 3,4 млн. грн.; кошти 
спеціального фонду  4,2 млн. грн. 

в тому числі: 
9.1. коштів місцевого бюджету,  7,6  млн. грн. в т.ч. кошти загального 

фонду 3,4 млн. грн.; кошти 
спеціального фонду  4,2 млн. грн. 

9.2. коштів інших джерел,  По факту надходжень 
 

 
 



 

          1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

1.1. Програма «Безпечна Борщагівська громада» на 2021-2023 роки (далі - 
Програма) спрямована на впровадження в Борщагівській сільській 
територіальній громаді системи відеоспостереження  (далі - система 
відеоспостереження). Сфера застосування системи відеоспостереження повинна 
відповідати завданням, функціям і повноваженням органів місцевого 
самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, територіальних 
підрозділів Національної поліції України, територіальних органів Служби 
безпеки України і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, 
оперативних штабів тощо. Попередження й ліквідації кризових ситуацій 
криміногенного, терористичного, природного й техногенного характеру, 
антитерористичного захисту, протидії злочинності, убезпечення й правопорядку. 

Створення системи відеоспостереження повинне носити комплексний 
міжвідомчий характер, спрямований на вдосконалення інформаційно- 
технологічної та інформаційно-комунікаційної інфраструктури державного 
управління в цілому. 

1.2. Призначення системи відеоспостереження та відео контролю: 
- надання поточної інформації про стан захищеності об’єктів захисту 

службам органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів 
Національної поліції України, органам Служби безпеки України, оперативним 
штабам територіальної громади; 

- забезпечення аналітичної й управлінської діяльності органів місцевого 
самоврядування, територіальних підрозділів Національної поліції України, 
оперативних штабів в рамках вирішення ними завдань з протидії загрозам 
природного, техногенного, криміногенного, терористичного й іншого характеру; 

- забезпечення інформаційної взаємодії територіальних органів виконавчої 
влади, територіальних підрозділів Національної поліції України, територіальних 
органів Служби безпеки України і адміністрацій об’єктів з масовим 
перебуванням людей і оперативних штабів при виконанні спільних завдань з 
метою безпеки життєдіяльності населення. 
 Система відеоспостереження як комплексна система убезпечення 
життєдіяльності територіальної громади та мігруючого населення створюється 
на об’єктах захисту, на критично важливих об’єктах територіальної громади, а 
також при проведенні суспільно-політичних (спортивних, культурно-масових та 
інших) заходів для інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття 
управлінських рішень і організації ефективної взаємодії з органами місцевого 
самоврядування, територіальними органами виконавчої влади, територіальними 
підрозділами Національної поліції України, територіальними органами Служби 
безпеки України й посадовими особами адміністрацій об’єктів з масовим 
перебуванням людей, антитерористичних комісій і оперативних штабів в 
інтересах попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій



 

криміногенного, терористичного, природного й техногенного характеру,      
антитерористичної захищеності й протидії злочинності, убезпечення й 
правопорядку шляхом об’єднання та інтеграції існуючих і створюваних 
інформаційних і технічних систем. 

1.3. Територіально розподілена система відеоспостереження та 
відеоконтролювання (далі - Система) є власністю Борщагівської сільської 
територіальної громади, забезпечує відеоспостереження за об’єктами з 
масовим перебуванням людей (площі, вулиці та інші місця найбільш масового 
скупчення та перебування людей, транспортні засоби колективного 
використання, тобто потенційно криміногенні ділянки в громаді) з передачею 
оперативної інформації в центр управління Системою. 

1.4. Термін реалізації Програми – 2021-2023 роки.  
Програма розрахована на встановлення Системи на першочергових критично 
важливих об’єктах та об’єктах захисту (об’єктах відеоспостереження) і 
передбачає заходи, спрямовані на її розвиток та модернізацію. 

На даний час в Борщагівській сільській територіальній громаді існує 
багато місць та об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над 
ситуацією. До них відносяться: 

- в’їзди в населені пункти; 
- центральні частини сіл; 
- парки, площі, сквери, тощо; 
- місця скупчення людей, ринки, інші місця підвищеної небезпеки для 

громадян; 
- стратегічні та важливі для життєдіяльності об’єкти територіальної 

громади; 
- адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, комунальні та 

житлові об’єкти, інші громадські будівлі тощо; 
- автодорожні шляхи. 
Крім того, особливої уваги потребує забезпечення належного контролю 

проведення в територіальній громаді масових заходів, мітингів, демонстрацій. 
Слід зазначити, що напрямок забезпечення безпеки громадян та захисту, 

традиційно вважається одним з головних завдань місцевої влади. 
Заходи по встановленню Системи та розвитку Програми плануються 

щороку відповідно до бюджетних асигнувань, передбачених бюджетом 
територіальної громади на поточний рік. 

 

2.Визначення мети Програми 

2.1. Метою Програми є убезпечення об’єктів захисту та критично 
важливих об’єктів шляхом зниження ймовірності реалізації загроз природного, 
техногенного, криміногенного, терористичного й іншого характеру за 
рахунок: 

запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об’єктів захисту та 
критично важливих об’єктів технічними засобами моніторингу 
(відеоспостереження та відеоконтролю) та убезпечення інструментальними 
засобами контролю функціонування засобів (систем) життєзабезпечення; 



 

ефективного моніторингу поточної обстановки за рахунок використання 
системи відеоспостереження та відеоконтролю та надання інформації для дій 
територіальних органів виконавчої влади, територіальних підрозділів 
Національної поліції України, територіальних органів Служби безпеки 
України і посадових осіб адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням 
людей, що забезпечує своєчасність прийняття управлінських рішень. 

2.2. Враховуючи кількість злочинів, які здійснюються в громадських 
місцях, метою Програми є також підвищення ефективності роботи 
територіальних підрозділів Національної поліції України щодо забезпечення 
громадського правопорядку на території територіальної громади, 
профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян населених пунктів та посилення взаємодії з органами 
місцевого самоврядування у протидії всім формам злочинності в інтересах 
територіальної громади. 

Як засвідчує аналіз, злочини в територіальній громаді найчастіше 
вчиняються в центральних частинах сіл, де перебуває найбільше скупчення 
громадян. 

Створення системи відеоспостереження зможе покращити криміногенну 
ситуацію в громаді. Можливість фіксації та збору доказів з місць скоєння 
правопорушень сприятиме як розкриттю кримінальних злочинів, так і їх 
профілактиці. Необхідно зазначити, що джерелами отримання доказів про осіб, 
які вчинили злочини та адміністративні правопорушення, стають системи 
відеоспостереження, які встановлюють окремі громадяни та юридичні особи.  

Слід зазначити, що одним з важливих напрямків забезпечення безпеки 
громадян є їх захист на автотранспортних шляхах. 

Наразі надзвичайно актуальною є потреба моніторингу ситуації на дорогах 
населених пунктів 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, час та можливості переховування викрадених автомобілів за 
допомогою очевидців. У цьому можуть допомогти лише системи 
відеоспостереження, які працюватимуть в автономному режимі цілодобово. 

 
3.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

                                           строки виконання Програми 

  3.1. Створення системи відеоспостереження та відеоконтролю в 
Борщагівській сільській територіальній громаді у якій перебувають об’єкти з 
масовим перебуванням людей, потенційно-небезпечні об'єкти, а також  критично 
важливі об’єкти, підвищить рівень інформаційно-аналітичного забезпечення 
прийняття управлінських рішень і організації ефективної взаємодії між 
територіальними органами виконавчої влади, територіальних підрозділів 



 

Національної поліції України, територіальними органами Служби безпеки 
України і адміністраціями об’єктів з масовим перебуванням людей, 
антитерористичними комісіями й оперативними штабами в інтересах 
попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, 
терористичного, природного й техногенного характеру, антитерористичної 
захищеності й протидії злочинності, убезпечення й правопорядку і повинне 
дозволити: 
- забезпечити безпеку (життєдіяльності) об’єктів захисту, інфраструктури 
населених пунктів територіальної громади і мігруючого населення; 
- забезпечити сумісність існуючих і створюваних інформаційних і технічних 
систем для підвищення ефективності керування в територіальній громаді 
безпекою життєдіяльності населення; 
- підвищити ефективність контролю над об’єктами з масовим перебуванням 
людей, а також критично важливими об’єктами; 
- підвищити ефективність вирішення завдань органами місцевого 
самоврядування, територіальними органами виконавчої влади, територіальних 
підрозділів Національної поліції України, територіальними органами Служби 
безпеки України, а також адміністраціями об’єктів з масовим перебуванням 
людей, антитерористичними комісіями, оперативними штабами по захисту  від 
загроз природного, техногенного, криміногенного, терористичного й іншого 
характеру; 
- підвищити ефективність заходів щодо ліквідації наслідків природних і 
техногенних катастроф; 
- знизити загибель людей у надзвичайних ситуаціях, при пожежах, на водних 
об’єктах і т. д.; 
- знизити кількість людей, що постраждали в надзвичайних ситуаціях, при     
пожежах, на водних об’єктах іт.д.; 
      3.2.Реалізація цієї Програми дозволить покращити охорону громадського 
порядку в Борщагівській сільській територіальній громаді, здійснювати 
профілактику правопорушень та попереджувати скоєння злочинів. 
    3.3.Використання сучасних технічних засобів, зокрема впровадження 
єдиного комплексу відеоспостереження на території територіальній громаді, 
значно підвищить оперативне реагування на скоєні злочини, збільшить 
кількість розкритих злочинів, призведе до зменшення таких видів злочинів як 
пограбування, розбійні напади, пошкодження (псування) комунального та 
державного майна, дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих, порушення 
правил дорожнього руху, паркування транспортних засобів у невстановлених 
місцях, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство. 

       3.4. Система має бути відкрита для всіх зацікавлених організацій 
(підприємств, установ) та окремих осіб, які можуть стати ініціаторами 
встановлення відеокамер, включених у Систему, поблизу їх підприємств, 
організацій, торгових закладів, автостоянок, будинків, інших місць масового 
скупчення та перебування людей. 

Таким чином, вона вигідна і для Борщагівської сільської територіальної 
громади і для поліції, як певна запорука забезпечення громадського порядку, 
охорони об’єктів інфраструктури та безпеки дорожнього руху. 

 



 

4.Перелік завдань та заходів Програми та очікувані результати її 

виконання. 

 

Для досягнення мети Програми передбачено виконати ряд заходів, що 
наведені в Таблиці 1. 

 
Завдання, заходи та строки виконання Програми 

        Таблиця 1  

№

 

з/п

Найменування 

заходу 

Строк

и 

впрова

дженн

я 

Виконаве

ць 

 

Орієнтовна вартість заходу, тис.грн 

Всьо

го 

 по роках 

2021 2022 2023 

Утримання системи відеоспостереження   

1 

Проведення аудиту 
існуючої 
 інформаційної 
мережі  і системи 
відео спостереження 
. 

2021  

- - 

 

- 

 

- 

2 

Технічне 
обслуговування  
Системи 
відеоспостереження 
та відео 
контролювання. 
Оновлення 
програмного 
забезпечення(не 
менше 2-х разів на 
рік) 

2021-
2023 

 

- - - - 

2 

Навчання 
спеціаліста із 
забезпечення 
належного 
функціонування 
Системи 
відеоспостереження 
та відеоконтролю 
 

2021-
2023 

 

- - - - 

Модернізація системи відеоспостереження 

1 

Створення сільської 
робочої групи з 
реалізації 
організаційно-
технічних заходів 
щодо створення 
Системи 

2021 

ТЗ 
сільського 

голови 

- - 

 

-  



 

відеоспостереження 
та 
відеоконтролювання 

2 

Проведення 
відбору 
профільних фірм 
для виконання 
процедури 
закупівлі послуг 

2021 

Робоча 
група 

- - 

 

-  

3 

Визначення та 
затвердження 
основних вимог до 
Системи для 
подальшого 
розроблення 
Технічного 
завдання на її 
розробку та 
впровадження 

2021 

Робоча 
група 

- - 

- 

-  

4 

Визначення 
переліку критично 
важливих об’єктів 
та об’єктів захисту 
в 
ТЕРИТОРІАЛЬНІ
Й ГРОМАДІ для 
встановлення 
Системи з 
урахуванням 
пріоритетності 
включення їх у 
Систему та 
визначенням 
конкретних місць 
установки 
відеокамер 

2021 

Робоча 
група 

- - 

 

- 

 

- 

5 

Погодження місць 
розміщення засобів 
відеоспостереження 
з власниками 
приміщень, об’єктів 

2021 

Робоча 
група 

- - 

 

- 

 

- 

6 

Розробка 
Технічного 
завдання на 
створення Системи 

2021 

Борщагівсь
ка сільська 
рада та її 
виконавчі 

органи 

- - 

 

- 

 

- 



 

 

7 

Розробка проектно-
кошторисної 
документації 2021 

Борщагівсь
ка сільська 
рада та її 
виконавчі 

органи 
 

 - - - 

8 

Створення 
моніторингового 
центру (сервер-3 
од., монітори-3 од., 
програмне 
забезпечення-1 од., 
інше обладнання) 

2021-
2023 

Борщагівсь
ка сільська 
рада та її 
виконавчі 

органи 
 

   - 

9 

Встановлення 
камер 
відео 
спостереження 
(-- од.) 

2021-
2023 

Борщагівсь
ка сільська 
рада та її 
виконавчі 

органи 
 

    

10 

Створення мережі 
передавання даних 
(сервер -2 од., інше 
обладнання) 

2021 

Борщагівсь
ка сільська 
рада та її 
виконавчі 

органи 
 

    

 Співпраця з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку 

1 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 
діяльності ГФ з 
охорони 
громадського 
порядку «Вараська 
муніципальна 
варта» 

2021-
2023 

ГФ з 
охорони 
громадськог
о 
порядку 
«СБ-
АЛЬФА»  

    

 
Інформацію про очікувані результати виконання Програми наведено в Таблиці 2. 

 

Очікувані результати виконання Програми 
Таблиця 2 

№

 

з/п

Найменування 

заходу 

Найменуван

ня  

показників 

виконання 

завдання 

Одиниця  

виміру  

Значення показників 

Всьо

го 

 по роках 

2021 2022 2023 

Утримання Системи відеоспостереження та відеоконтролю   



 

1 

Проведення ауд
иту існуючої 
 інформаційної 
мережі  і систе
ми відео 
спостереження. 

Виокремленн
я вузлів 
системи 

відеоспостер
еження, які 

функціонуют
ь 

недостатньо 
ефективно та 
потребують 
модернізації 

Кількість 
моніторин

гів 

1   - 

2 

Технічне 
обслуговування 
Системи 
відеоспостереж
ення та відео 
контролювання 
Оновлення 
програмного 
забезпечення 
(не менше 2-х 
разів на рік) 

Утримання 
Системи в 

режимі 
безперебійно

го 
функціонува

ння 

Кількість 
моніторин
гів 

5    

3 

Навчання 
спеціаліста із 
забезпечення 
належного 
функціонуванн
я системи 
відеоспостереж
ення та 
відеоконтролю 

Вчасне 
виявлення та 
оперативне 
усунення 
неполадок 

 

Кількість 
проведени
х навчань 

5    

4 

Оплата за 
видачу 
сертифіката, 
який  видається 
у  разі 
приймання в 
експлуатацію 
закінченого 
будівництвом 
об'єкта 
"Будівництво 
системи 
відеоспостереж
ення " 

Отримання 
сертифіката 

Кількість 
сертифікат

ів 

1   - 

Модернізація Системи відеоспостереження та відеоконтролю 

1 Створення Сформувати Кількість 1   - 



 

робочої групи з 
реалізації 
організаційно-
технічних 
заходів щодо 
створення 
Системи 
відеоспостереж
ення та 
відеоконтролю
вання 

робочу групу створених 
груп 

2 

Проведення 
відбору 
профільних 
фірм для 
виконання 
процедури 
закупівлі 
послуг 

Провести 
аналіз 

надавачів 
послуг в 

сфері 
відеоспостер

еження та 
відеоконтрол

ю 

Кількість 
сформован

их 
переліків 

   - 

3 

Визначення та 
затвердження 
основних 
вимог до 
Системи для 
подальшого 
розроблення 
Технічного 
завдання на її 
розробку та 
впровадження 

Сформувати 
вичерпний 

перелік 
обладнання, 
матеріалів та 

робіт, 
необхідних 

для 
проведення 
модернізації 

системи 
відеоспостер

еження 

Перелік 
основних 

вимог 

1 1 

 

- 

 

- 

4 

Визначення 
переліку 
критично 
важливих 
об’єктів та 
об’єктів 
захисту в 
Борщагівській 
сільській 
територіальній 
громаді  для 
встановлення 
Системи з 
урахуванням 

Сформувати 
перелік 

критично 
важливих 
об’єктів та 

об’єктів 
захисту в 

Борщагівські
й сільській 

територіальн
ій громаді 

Перелік 
критично 
важливих 
об'єктів 

1 1 

 

- 

 

- 



 

пріоритетності 
включення їх 
у Систему та 
визначенням 
конкретних 
місць 
установки 
відеокамер 

5 

Погодження 
місць 
розміщення 
засобів 
відеоспостереж
ення з 
власниками 
приміщень, 
об’єктів 

Погодити 
перелік місць 
розміщення 

засобів 
відеоспостер

еження 

Кількість 
місць 

розміщенн
я засобів 

1 1 

 

- 

 

- 

6 

Розробка 
Технічного 
завдання на 
створення 
Системи 

Розробка 
технічного 
завдання 

Кількість 
виготовле

них ТЗ 

1 1 

 

- 

 

- 

7 

Розробка 
проектно-
кошторисної 
документації 

Розробка 
проектно-

кошторисної 
документації 

Кількість 
виготовле

них 
проектних 
документа

цій 

1 1 

 

- 

 

- 

8 

Створення 
моніторингово
го центру 
(сервер, 
монітори, 
програмне 
забезпечення, 
інше 
обладнання) 

Модернізація 
системи 

відеоспостер
еження 

Кількість 
встановлен

ого 
обладнанн

я 

1 1   

9 

Встановлення 
камер 
відеоспостере
ження ( од.) 

Модернізація 
системи 

відеоспостер
еження 

Кількість 
встановлен
их камер 

    

10

Створення 
мережі 
передавання 
даних (сервер -
2 од., інше 

Модернізація 
системи 

відеоспостер
еження 

кількість 
встановлен

ого 
обладнанн

я  

    



 

обладнання) 
Співпраця з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку 

1 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 
діяльності ГФ 
з охорони 
громадського 
порядку «СБ-
АЛЬФА» 

2021-2023 

ГФ з 
охорони 
громадськ
ого 
порядку 
«СБ-
АЛЬФА»  

    

 

        Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 
бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством України.  
 Обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі складання 
проекту бюджету на відповідний рік.  
        Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для 
здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, 
встановленому чинним законодавством України.  
  
Дані щодо ресурсного забезпечення Програми наведено в таблиці 3. 

Ресурсне забезпечення Програми 
 Таблиця 3 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат 

на виконання 

програми 

(тис.грн.) 
2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 
Обсяг ресурсів, всього, в 
тому числі 

50,0 7600,00  7650,00 

місцевий бюджет 
Борщагівської сільської ради 

    

інші бюджетні кошти 
(розшифрувати) 

    

кошти небюджетних джерел По факту надходжень 

 



 

5. Напрями діяльності та заходи Програми  
Таблиця 4                                                                                                                             

 
№ 
з/п 

 
Назва 

напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

 
 

 Перелік заходів  Виконавц
і 

Джерел
а 

фінанс
ування 

 
Орієнтовні обсяги  

фінансування (вартість), тис.грн. 

 
Очікувані 
результати 

 
 по роках  

Всього 2019 2020 2021 2022 2023  

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 1.Проведенняа

удиту існуючої 
 інформаційної 
мережі  і систе
ми відео 
спостереження 
. 

Виконання заходів 
із забезпечення  
належного 
функціонування 
Системи 
відеопостереження 
та відеоконтролю; 
отримання 
сертифікату про 
введення в 
експлуатацію 

Борщагівс
ька 

сільська 
рада та її 
виконавчі 

органи 

місцевий 
бюджет 

 

  - - - - 

Стабільне 
функціонування 
Системи відео 
спостереження та 
відеоконтролю, 
що дозволить    
ефективно 
здійснювати 
заходи по 
контролю за 
дотриманням 



 

 2.Утримання 
Системи 
відеоспостереж
ення та 
відеоконтролю  
Оновлення 
програмного 
забезпечення(н
е менше 2-х 
разів на рік) 

Виконання заходів 
із забезпечення  
належного 
функціонування 
Системи 
відеопостереження 
та відеоконтролю; 
отримання 
сертифікату про 
введення в 
експлуатацію 

Борщагівс
ька 

сільська 
рада та її 
виконавчі 

органи 

місцевий 
бюджет 

 

      

правопорядку у 
місцях 
проведення 
заходів, місцях 
масового 
перебування 
громадян та 
розширення 
функціональних 
можливостей 
Системи  
відеоспостережен
ня  та 
відеоконтролю 
дозволить 
оперативно  
реагування на 
повідомлення про 
вчинені злочини і 
правопорушення  
та їх розкриття. 
Щорічні навчання 
проводяться за 
рахунок підрядної 
організації. 
  
 

2 3. Модернізація 
Системи 
відеоспостереж
ення та 
відеоконтролю 

Проведення 
заходів для 
розширення  
функціональних 
можливостей 
Системи відео 
спостереження та 
відео контролю  

Борщагівс
ька 

сільська 
рада та її 
виконавчі 

органи 

місцевий 
бюджет 

      



 

3. 4. Співпраця з 
громадськими 
формуваннями 
з охорони 
громадського 
порядку 

Забезпечення ГФ з 
охорони 
громадського 
порядку «СБ-
АЛЬФА» пально-
мастильними 
матеріалами 

ГФ з 
охорони 
громадськ
ого 
порядку 
«СБ-
АЛЬФА» 

місцевий 
бюджет 

 

      Забезпечення 
співпраці з 
правоохоронними 
органами. 

 
 



 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

 
Координацію дій по виконанню заходів Програми здійснюють виконавчі 

органи Борщагівської сільської ради, вносять пропозиції щодо коригування 
заходів Програми. 

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів 
здійснює головний розпорядник коштів Борщагівська сільська рада. 

Виконавці заходів Програми подають до виконавчого комітету 
Борщагівської сільської ради інформацію про результати виконання заходів 
Програми. 

 З метою визначення ефективності виконання заходів Програми 
виконавчий комітет Борщагівської сільської ради щороку  подає узагальнену 
інформацію про результати виконання Програми до Борщагівської сільської 
ради. 

Контроль за ходом виконання Програми здійснює заступник сільського 
голови згідно розподілу функціональних обов’язків. 
 
 

 
Сільський голова                                                              Олесь КУДРИК 


