
yKPAi}lA

стриЙськА MtCbKA рАдА
стриЙського рАЙо[rу
JlьвIвсъкоi оБлАстI

Х СЕСIЯ, VIII ДЕМОКРАТ,ИЧНЕ СКЛИКАННЯ

рIшЕння
Вiд <0Ь липня 202l р м. Стрий N, 5ýЕ

Про затвердження змiн до fIрограми
"l}стаllовлення системи вiдеоспостереження
дJIя охороlIи громадського порядку та безпеки
lla 202l piK"

Керуrочись п,21 cT.9l Бtод>rtетного Кодексу УкраТни, ГосподарськиМ кодексоМ

УкраТгrи,r,а п11.22 п.l с,г.26 Закону УкраТни "Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi", та

беручи lto уваI,и про,гокоJI ttарали мiського голови вiд |5.01.202lp.Nsl3., MicbKa рада
вирiшила:

l. Затверлитизмiьlи до [Iрограми "встановлеtlня системи вiдеоспостерея(ення для

охорони громалського IIоря/tку l,а безпеки Ha202l piK" згiлно з fiодаТком J\Ъl.

2. ФiнанСовомУ управлiнttЮ СтрийськоТ MicbKoT ради (Л.Коваль) провести

фi нансуваннявiдповiдно до затверд)(еноТ 11рограм и.

3. Контроль
депутатськi
економiчного

за виконанням даного рiшlення покласти на

koMiciT з питань планування фiнансiв, бrоджеry та соцiально-

розви,гку (с. Ковальчук), зпитаньжитлово-

комунаJ]ьногогOсполарства. комунаJI ьногомайнатаприватизацiТ,, зпитаньторгiвлi,
сферипоСлуг" зпитаньжиl-лоl]оТпо"ltiтикитаенергозбереясення ( О. Иосипчук).

мiський гоJtова Олег КАНIВЕЦЬ



!а,га" I{oMep iloKyMeHTa
про затвердя(еIJttя lIрограми
Розробник програми
вiдповiдал ьний виконавець
Учасники програми

Додаток Jtlbl

до рiшення Х ceciT VIII демократичного
скликання
СтрийськоТ MicbKoT ради
вiд "" липня 2021 року
Jф

Управлiння ЖКГ Сmрuйськоi' МР
програми УправлiнняЖКГСmрuйськоlМР

Управл iH ня ЖКГСmрuйськоi' МР
Пidряdнi орzанiзацii', якi буdуmь
прuймаmu учасmь у BuKoHaHHi

про?рамu

I. Паспорт 11рограми

" I}cTa ltовлеII tl я сис,I,ем и вiлеос постережеIr IIя

дJIя охороtlи громадського порялку та безпеки lla 2021 piKo'

l.

2.

4.

J.
6.

TepMiH реzuliзаr tiT гlрограпли Проmяzо.м 202 ] р.

Загальний обсяI, фirIагlсових pecypciB,
необхiдлlих для реаriзаuiТ lIрограми
на 2021piK. -529,00muс- zpH.

II. Визllачеtlltя проб.lrеми, lla розв'язаtIня якоi спрямоваllа Програма.
у Стрийськiй ,r-ерит,орiа.llьiliй громадi l{a сьогtlлнiпrнiй /leHb спостерiгасться

тенленцiя дсl збillьшення загаIьного рiвня злочинностi. розширення спектру та рiзного

роду вну.грiшнiх i зовгtiutгtiх загроз, характерних для сучасного перiолу, шо перея(ивас

краТна в цiлому.
змiни в соцiальнiй, економiчнiй, демографiчнiй та iнших сферах, рiзке розмежування

людей за рiвгrем дохtlлiв l,а якiстtо )tиl-гя, прояl] гlолiтичних. духовI,1о-етичних,

мiжнацiоllаль}lих проr,ирiч }/cK,,Ia/(Illotol,b ситуачirо в мiс,гi та формують передумови,

iгнорування яких N4Oя(е lIривсс,ги jlo Hai lзвичайних си,гуаrtiй.

Все виUlегlсрераховаllе вимаt,ас розробки i вrкиваttня комплексних заходiв

громадського порядку та безпеки MicTa Стрия.
[Il. Мета lIрограми.

метою Програми е пiдвишlення ефективностi дiяльностi правоохоронних органlв

з розкриття i розслiдування зllочинiв та правопорушень за допомогою використання

системи вiдеоспос,гереженн я за дiлянками MicTa з пiдвиtценими кримiногенними
11оказниками. IIереХрес,гями. лiлянкамИ автомобillьtIих ;tорiг з itlr,енсивним рухом, а також

мiсцямИ масовогО скуllченLtя I,ромадян; вIlровадження в практику дiяльностi
правоохоронних оргаItilз сучаснI{х iнформачiйних техttологiй" програмно-технiчних
засобiв, комунiкаuiйних засобiв rrрийому - llередачi iнформаuiТ.
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lV. Переlliк завдаtlь, заходiв,I,a tlоказllикiв Програми
"IlcT,alloBлctlllя сисl,еми вiдсоспостережеllllя

дJIя охороtIи l,poмa/lcь,кoгo IIорядку та безпеки lla 2021 piK'o

л}
,зlл Назва зав/lаtlIIrl

'}ахолrt та

lloKa tllllKl| lIa

BllK0llilll llя
la Rла н llr|

Строк
R]l Kol| а l| ня

la х олу!

IIоказll l{ ка

l}ltKollaBtti
}а xOlly,

]IoKa ]ll1ll{a

<DiHallcvBaHltя Очiк
ува н

llй

резул
ьтат

!жерел
а

Обсяrи,
TIlc. грн.

202l piK

1 Придбання iншого
обладнання для
вiдеоспостережен ня

202l piK Управлiння
х(итJlово-
комунального
госгlодарства
СтрийськоТМ Р

Бtоджет

тг
49,00

2 Послуги по виконаннtо

робi,г по забезпеченtllо
електро)I(ивленням
електронних пристроТв

202l piK Управл iння
)l(итлово-
комунrrльного
господарства
С'т,рийськоi'М Р

Бюджет
тг

85,00

J Послуги по пiдклtо.tенню
ло I нтерне-гу eJleK,I,pollttих
прttсl poTll lla ,,(iKl,ri uc;rerl<i

пlltlвай:tерi в м.Стрия

202lpiK Управл iH ня

)l(итJIово-
комунал ьного
господарства
Сr^рийськоТ МР

Бюджет
тг

40,00

4 Послуги з

обслуговування систем и

вiдеоспостере)(ен ня
(наданttя посл},t,и д()ступу
дtl мережi l t1,1,eptteT:

ремонт та технiчне
нirлаштування системи
вiдео спостере)кення ,

електронного
обладtlання)

202l piK Управл iH ня

)ltитJlово-
комунil],lьLlого
господарства
(ir,рийськоТ М Р

Бюджет
тг

189,00

5 придбання
накоtlичувачiв
iнформаrtiТ (2rшт)

202l piK У ltравл iH ня

)ки1llово-
комчltzulьного
госtlодарства
СтрийськоТ МР

Бюджет
тг

l9,00

6 Придбанttя та
встановлення
аналi,гичноТ камери
вiдео спостере)кення на
перехрестi вул.

/dобрiвляrlськоТ та
об'ТзноТ дороги нового
кладовища до
вул.Них<анкiвського

Управлiння
)I{итлово-
комунал ьLlого
господарства
Стрийсько ТМР

Бюджет
тг

49,00

7 11ридбання та
встановлення
анаJliтичнот камсри по
By.lr. КобилянськоТ бiля
хi/б Ns37

2021 piK Управл iH ня

)ItитJIово-
комунrLл ьного
0,()c гlодарс,гва
СтрийськоiМ Р

Бюджет
тг

49,00



Прилбання та
встановлення
аналiтичноТ камери по
вул. Гайламацькiй бiля
жiб Nq2

Ч. РЕСУРСIIЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

ОО I}сr,а lroBлe}I tl я сис,I,ем и вiдеос постережеtl IIя

для охороIIи грOмалського lIорялку та безпеки на 202l piK"
(назва програми)

1,1lc

О бся z ко ut пt i в, я Ki ttpo tt о lty € пlлrся
,}0Jt.yl1 

11111rl lla в ltKoIlilllllя 11pozp0lI ll
202l piK Ycbozo вumраm на

в llko l l а tt lt я п pozpoм u

Ycbozo 529,00 529,00

v пlолlч ltuc.!ll

обл uс t t tt it б to d.ltc е tlt

б tod нсеm mе р umо р i ол ь tt oi zp ом ai u 529,00 529,00

б юDнс е m lt с iл, с e.,t tt uq, м i с пt 1l ч [ttl t t t t oz о
ttidttotlяDKyBaltttя
Кошmu trc бюdлсепltlлtх dаrcерел

чl. коордиI-IАцlя тА коt{троль зл ходом викоFlАння прогрАми
Звi.г про викоIlаIiня ГIрограми Ilодасться щоквартальIIо фirrансовому управлiннtо та

щорiчriо фiнансовому управлiнttю та вiддi.itу економiчного розвитку та стратегiчного

ппuпуоuпПяСтрийськоТ MicbKoT радИ за встановленоIО формоrо до 25 числа мiсяця,

наступIlого за звiтllим l,а не гliзнiltlе. Hi>tt через мiсяllь гtiсля завершення року.

CeKpeтap MicbKoT ра/lи Мар'яll БЕРНИК

2021 piK Управлittня
житлово-
комунального
господарства
СтрийськоТ МР


