
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 80 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
25.06.2020     Мукачево     №1952 

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

 
  Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 

ради від 24.06.2020 року №237 «Про схвалення 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 №87 від 
24.06.2020 р.), керуючись п.22 ч.1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України  «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Затвердити програму «Безпечна Мукачівська міська об’єднана 

територіальна громада» на 2020 рік згідно додатку до даного рішення. 
2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 

проводити в межах асигнувань, передбачених у  міському бюджеті на 2020 
рік. 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
депутатську комісію  з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
та заступника  Мукачівського міського голови О. Казибріда. 

 
 
Міський  голова                                                                                 А. БАЛОГА 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 
до рішення 80 сесії 
Мукачівської міської ради 
7-го скликання від 25.06.2020 
№1952 

 
Програма 

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

І. Паспорт   Програми  
 

1. 
 

Ініціатор розроблення 
програми 

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

2. 

Рішення виконавчого 
комітету Мукачівської 
міської ради про схвалення 
програми 

 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

4. Співрозробники  Програми  ММКП «Центр інформаційних систем» 

5. Відповідальний виконавець 
Програми  

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
ММКП «Центр інформаційних систем» 

5.1. 
Головний розпорядник 
коштів 
 

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

6. Учасники  Програми Виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
ММКП «Центр інформаційних систем» 

7. Термін реалізації Програми Протягом  2020 року  

7.1. Етапи виконання програми 
(для довгострокових програм) 

2020 рік  
 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у виконанні 
програми (для комплексних 
програм) 

Бюджет Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади 

9. 

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, 
тис.грн. у тому числі: 

1000,00  тис. грн. 

9.1. коштів місцевого бюджету 1000,00  тис. грн. 
 коштів інших джерел - 

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



Програма розроблена з метою реалізації державної політики у сфері 
інформатизації, безпеки та цивільного захисту населення. 

Складові систем суспільної безпеки цільової програми «Безпечна 
Мукачівська міська об’єднана територіальна громада» на 2020 рік (далі – 
Програми) повинні представляти собою: 

- розгалужену оптоволоконну лінію зв’язку; 
-    систему відеоспостереження за виділеними територіями та 

об’єктами населених пунктів Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади із можливістю здійснення пошукових завдань в масиві отриманої з 
камер відеоспостереження інформації; 

Призначення : 
- створення мережевої інфраструктури Мукачівської міської ради, 

підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності 
об’єднаної територіальної громади; 
 - цілодобовий контроль обстановки на визначених територіях та 
критично важливих об’єктах та надання поточної інформації про неї службам 
органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів (у межах їх 
компетенції); 

- оперативне реагування на події при проведенні на території 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади суспільно-
політичних  заходів, забезпечення інформаційної взаємодії територіальних 
органів виконавчої влади, правоохоронних органів і адміністрацій об’єктів з 
масовим перебуванням людей; 

Термін реалізації Програми – 2020 рік.  
 

ІІІ. Мета Програми 
 
Метою Програми є забезпечення загального рівня безпеки на території 

Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади забезпечення 
безпеки руху транспортних засобів, оперативне та ефективне реагування 
відповідних служб та правоохоронних органів при виникненні надзвичайних 
подій. 

Основними пріоритетами Програми є: 
- запобігання можливих загроз державній і громадській безпеці; 
-  оптимізація систем управління містом та забезпечення громади 

належними інформаційними послугами; 
 -  поліпшення роботи міського господарства; 

-  значне підвищення ефективності всіх галузей міського 
господарства в аспекті розвитку інформаційних технологій. 

 
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,                       

обсягів та джерел фінансування 
Створення єдиної мережевої інфраструктури Мукачівської міської ради, 
підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності 
територіальної громади міста 



Модернізація ситуаційного  центру Мукачівської міської ради та сенсорної 
частини системи відео-спостереження 

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського 
бюджету в сумі 1000,00  тис. грн. (додаток 1) до Програми. 

Термін реалізації заходів Програми – протягом  2020 року. 
 

 V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
 

Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 2 до 
Програми. 

5.1 Створення єдиної мережевої інфраструктури Мукачівської 
міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста: 

5.1.1 Розробка проектно-кошторисної документації. 
5.1.2 Впровадження оптоволоконної лінії зв’язку. 
5.1.3 Придбання та встановлення комунікаційного обладнання; 
5.1.4 Виконання комплексу робіт зі створення політики безпеки в 

єдиній мережі. 
5.2 Модернізація ситуаційного  центру Мукачівської міської 

ради та сенсорної частини системи відеоспостереження. 
5.2.1 Розробка проектно-кошторисної документації. 
5.2.2 Розробка та впровадження рішення на базі Управління 

муніципальної інспекції Мукачівської міської ради. 
5.2.3 Виконання комплексу робіт зі модернізації ситуаційного 

командного центру. 
5.2.4 Придбання та встановлення додаткових камер 

відеоспостереження. 
5.2.5 Організація мережевої інфраструктури камер відеоспостереження 

та інтеграція її в існуючу. 
5.2.6 Організація електроживлення мережі 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.  

 



VI. Напрями діяльності та заходи Програми 
 Основні напрямки діяльності Програми:   

Створення єдиної мережевої інфраструктури Мукачівської міської 
ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної 
власності Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, 
правоохоронних та інших державних органів. 

Модернізація ситуаційного центру Мукачівської міської ради та 
сенсорної частини системи відеоспостереження. 

 
VII. Координація  та контроль за ходом  виконання Програми 

 Виконавчий комітет Мукачівської міської ради здійснює координацію 
та контроль за виконанням заходів програми. 

Відповідальний виконавець Програми щоквартально готує та подає 
фінансовому управлінню та відділу економіки Мукачівської міської ради 
узагальнену інформацію про стан  її виконання, згідно додатку 3 до 
Програми. 
 

 
Секретар міської  ради                              І. МАНЯК
 



 

 

              Додаток 1  
до  програми «Безпечна Мукачівська 
міська об’єднана територіальна 
громада» на 2020 рік                                                               

 
 

Ресурсне  забезпечення  Програми   
«Безпечна Мукачівська міська об’єднана територіальна громада»  

на 2020 рік 
 
 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 
Термін  виконання  

Програми (тис.грн.) 
Усього витрат на 

виконання                                               
Програми (тис.грн.) 2020 рік 

 
Обсяг ресурсів  усього, у тому числі: 

 
1000,00 1000,00 

 
 

місцевий бюджет 
 

1000,00 1000,00 

 
 
 

     Секретар  міської  ради                                                                                                        І.  МАНЯК  
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
              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 

Розробка проектно-кошторисної 
документації «Впровадження 

оптоволоконної мережі» 

2020 

ММКП 
«Центр 

інформаційних 
систем» 

Міський 
бюджет 

65,0 

Оптимізація системи 
управління містом  

Впровадження оптоволоконної лінії 
зв’язку 275,0 

Виконання комплексу робіт зі 
створення політики безпеки в єдиній 

мережі 
 

без 
фінансування - 

 
Всього за напрямком діяльності: 

 
 

  
340,0  



 

 

2 Модернізація 
ситуаційного  

центру 
Мукачівської 

міської ради та 
сенсорної частини 

системи відео-
спостереження 

Розробка проектно-                                                           
кошторисної документації 

«Придбання та встановлення камер 
відеоспостереження» 

2020 

ММКП 
«Центр 

інформаційних 
систем»  

Міський 
бюджет 65,0 

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   

Виконання комплексу робіт зі 
модернізації ситуаційного 

командного центру Міський 
бюджет 

110,0 

Придбання та встановлення камер 
відеоспостереження 485,0 

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 
 
               



 

 

Додаток 3  
до  програми «Безпечна Мукачівська 
міська об’єднана територіальна 
громада» на 2020 рік                                                               

 
Інформація про виконання Програми «Безпечна Мукачівська міська об’єднана територіальна громада»  

на 2020 рік 
1.    

 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 
2.    

 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 
3.    

 КФКВ  Найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження 
 
4.Напрями  діяльності та заходи програми  

№ 
п/п Захід 

Головний  
виконавець 

 та строк 
 виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн.  Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.  
Стан виконання 

заходів 
(результативні 

показники 
виконання програми) 

Всього 

У тому числі: 

Всього 

У тому числі: 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський 
(міст 

обласного 
підпорядку

вання) 
бюджети 

Кошти 
небюдж
детних 
джерел 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський 
(міст 

обласного 
підпорядку

вання) 
бюджети 

Кошти 
небюджд

етних 
джерел 

              
5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:тис. гривень 
Бюджетні асигнування з урахуванням 

змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд Спеціальний 
фонд усього Загальний фонд Спеціальний 

фонд усього Загальний 
фонд Спеціальний фонд 

         
 
Секретар міської ради                     І. МАНЯК 
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