
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 82 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.08.2020             Мукачево     №1987 

 
Про внесення змін до програми «Безпечна Мукачівська міська об’єднана 
територіальна громада» на 2020 рік 

 
  Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

від 18.08.2020 року №313 «Про схвалення змін до програми «Безпечна 
Мукачівська міська об’єднана територіальна громада» на 2020 рік», з метою 
забезпечення загального рівня безпеки на території Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади, забезпечення безпеки руху, підвищення 
ефективності всіх галузей міського господарства, а також оптимізації систем 
управління містом, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з 
питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №91 від 
19.08.2020 р.), керуючись п.22 ч.1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Схвалити зміни до Програми «Безпечна Мукачівська міська об’єднана 

територіальна громада» на 2020 рік, затвердженої рішенням Мукачівської 
міської ради від 25.06.2020р. №1952, а саме: 

1.1. Викласти абз. 2 Розділу ІV. Обґрунтування шляхів і засобів 
розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування в наступній редакції: 
«Доукомплектування ситуаційного  центру Мукачівської міської ради та 
сенсорної частини системи відео-спостереження» 

1.2. Викласти п. 5.2. Розділу V. Перелік завдань і заходів Програми та 
результативні показники в наступній редакції: 

«5.2. Доукомплектування ситуаційного центру Мукачівської міської ради 
та сенсорної частини системи відеоспостереження. 

5.2.1 Надання комплексу послуг з доукомплектування ситуаційного 
командного центру.  

5.2.2 Придбання обладнання для доукомплектування ситуаційного 
командного центру. 

5.2.3 Придбання обладнання для системи відеоспостереження. 
5.2.4. Послуги з встановлення обладнання для системи 

відеоспостереження. 
Реалізація основних завдань Програми дасть змогу:  

-   підвищити контроль за ситуацією в громадських місцях; 



-  підвищити ефективність реагування на правопорушення та інших 
заходів із забезпечення правопорядку; 

- зменшити час, необхідний для забезпечення реагування на 
правопорушення, що вчиняються проти громадського порядку та громадської 
безпеки; 

-  підвищити рівень розкриття правопорушень. 
Крім того,  впровадження Системи буде сприяти: 

          -  розвитку місцевої інноваційної системи; 
-  розвитку інформаційних технологій; 
- подальшому використанню її багатьма системами для 

життєзабезпечення міста та надання послуг, які можуть збільшити доходи до 
місцевого бюджету.» 

1.3. Доповнити розділ V. Перелік завдань і заходів Програми та 
результативні показники наступними пунктами: 

«5.3  Послуги визначені п. 5.1., 5.2. даної Програми, а також закупівля 
необхідного обладнання, в основному, надаватимуться Мукачівським міським 
комунальним підприємством «Центр інформаційних систем». 

5.4 Оплата наданих послуг комунальним підприємством, закупівлі 
необхідних матеріалів та обладнання, проводиться відповідно до затвердженого 
плану використання (заробітна плата, закупка матеріалів, обладнання, оплата 
послуг, сплата податків та зборів до бюджету).» 
 1.4. Викласти абз. 3 Розділу VI. Напрями діяльності та заходи Програми в 
наступній редакції: 
 «Доукомплектування ситуаційного центру Мукачівської міської ради та 
сенсорної частини системи відеоспостереження.» 

1.5. Додаток 2 до програми «Безпечна Мукачівська міська об’єднана 
територіальна громада» на 2020 рік викласти у новій редакції згідно додатку до 
даного рішення.    

2. В решті положень програму «Безпечна Мукачівська міська об’єднана 
територіальна громада» на 2020 рік, затверджену рішенням Мукачівської 
міської ради від 25.06.2020р. №1952 залишити без змін.                                                  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови О. Казибріда та постійну депутатську комісію з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку. 
 

Міський голова                       А. БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Додаток до рішення 82 сесії 
Мукачівської міської ради 
20.08.2020 р. №1987 

 
              Додаток 2  

до  програми «Безпечна Мукачівська 
міська об’єднана територіальна 
громада» на 2020 рік                                                               

 
Перелік  заходів і завдань  Програми  «Безпечна Мукачівська міська об’єднана територіальна громада»  

на 2020 рік 

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності  

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми 
Строк 

виконання 
заходу 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 
тис.грн., у 

тому числі: 

Очікуваний результат 

1 Створення єдиної 
мережевої 

інфраструктури 
Мукачівської міської 

ради, підприємств, 
установ та 

організацій, що 
належать до 
комунальної 

власності 
територіальної 
громади міста 

Виготовлення технічної та 
кошторисної документації по 

«Впровадженню оптоволоконної 
мережі» 

2020 
ММКП «Центр 
інформаційних 

систем» 

Міський 
бюджет 

49,0 

Оптимізація системи 
управління містом  

Придбання обладнання по 
«Впровадженню оптоволоконної 

мережі» 
291,0 

Надання послуг по влаштуванню 
обладнання оптоволоконної мережі 

 

без 
фінансування - 



 

 

 
Всього за напрямком діяльності: 

 
 

  
340,0  

2 Доукомплектування 
ситуаційного  центру 
Мукачівської міської 

ради та сенсорної 
частини системи 

відео-спостереження 

Надання комплексу послуг з 
доукомплектування ситуаційного 

командного центру 

2020 
ММКП «Центр 
інформаційних 

систем»  

Міський 
бюджет 

48,8 
Цілодобовий контроль 

обстановки на 
визначених територіях 
та критично важливих 

об’єктах населених 
пунктів Мукачівської 

міської об’єднаної 
територіальної 

громади та надання 
поточної інформації 

про неї службам 
органів місцевого 
самоврядування,  
правоохоронних 

органів   

Придбання обладнання для 
доукомплектування ситуаційного 

командного центру 
96,0 

Придбання обладнання для системи 
відеоспостереження 

466,0 

49,2 Послуги з встановлення обладнання 
для системи відеоспостереження 

Організація електроживлення мережі 
відеоспостереження 

Розробка та впровадження рішення на 
базі управління муніципальної 

інспекції 

без 
фінансування 

- 

Всього за напрямком діяльності:    660,0  

Всього:    1000,0  
  
Секретар міської  ради                                                                                                                               І. МАНЯК 
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