
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ 
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V СЕСІЯ, VІII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від «25» лютого  2021 р                      м. Стрий   № 198
 

Про затвердження  змін до Програми 
“Встановлення системи відеоспостереження 
для охорони громадського порядку та безпеки
на 2021рік”

Керуючись п.21 ст.91 Бюджетного Кодексу України, Господарським  кодексом 
України та  пп.22 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
міська рада вирішила:

1.  Затвердити зміни до Програми “Встановлення системи відеоспостереження для 
охорони громадського порядку та безпеки на 2021 рік” згідно з Додатком №1.

2. Фінансовому управлінню Стрийської міської ради (Л.Коваль) провести 
фінансування відповідно до затвердженої Програми.

     3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти   на                                                     
депутатські комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального 
господарства, комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, 
з питань житлової політики та енергозбереження ( О. Йосипчук).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток №1 
до рішення V сесії VIІІ демократичного 
скликання
Стрийської міської ради
від “ 25” лютого 2021 року 
№ 198

І. Паспорт Програми
“Встановлення системи відеоспостереження

для охорони громадського порядку та безпеки  на 2021 рік”

1. Дата, номер документа
про затвердження програми            __________________________

2. Розробник програми                      Управління ЖКГ Стрийської  МР         
3. Відповідальний виконавець програми Управління  ЖКГ Стрийської МР                 
4. Учасники програми            Управління  ЖКГ Стрийської МР    

                                                        Підрядні організації, які будуть 
                                                                    приймати участь у виконанні

                                  програми

5. Термін реалізації програми Протягом 2021 р.
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми 
на 2021 рік. - 532,00 тис. грн.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
У Стрийській територіальній громаді на сьогоднішній день спостерігається 

тенденція до збільшення загального рівня злочинності, розширення спектру та різного 
роду внутрішніх і зовнішніх загроз, характерних для сучасного періоду, що переживає 
країна в цілому. 

Зміни в соціальній, економічній, демографічній та інших сферах, різке розмежування 
людей за рівнем доходів та якістю життя, прояв політичних, духовно-етичних, 
міжнаціональних протиріч ускладнюють ситуацію в місті та формують передумови, 
ігнорування яких може привести до надзвичайних ситуацій. 

Все вищеперераховане вимагає розробки і вживання комплексних  заходів 
громадського порядку та безпеки міста Стрия.

ІІІ. Мета Програми.
Метою Програми є підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів 

з розкриття і розслідування злочинів та правопорушень за допомогою використання 
системи відеоспостереження за ділянками міста з підвищеними криміногенними 
показниками, перехрестями, ділянками автомобільних доріг з інтенсивним рухом, а також 
місцями масового скупчення громадян; впровадження в практику діяльності 
правоохоронних органів сучасних інформаційних технологій, програмно-технічних 
засобів, комунікаційних засобів прийому – передачі інформації.



IV. Перелік завдань, заходів та показників Програми
“Встановлення системи відеоспостереження

для охорони громадського порядку та безпеки на 2021 рік”

Фінансування

№ 
з/п Назва завдання

Заходи та 
показники на 

виконання 
завдання

Строк 
виконання 

заходу, 
показника

Виконавці 
заходу, 

показника
Джерел

а
Обсяги, 
тис. грн.

Очік
уван
ий 

резул
ьтат

2021 рік
1 Придбання  іншого 

обладнання для 
відеоспостереження 

2021 рік Управління 
житлово-
комунального 
господарства 
Стрийської 
МР

Бюджет 
ТГ

49,00

2 Послуги по виконанню 
робіт по забезпеченню 
електроживленням 
електронних пристроїв 

2021  рік Управління 
житлово-
комунального 
господарства 
Стрийської 
МР

Бюджет 
ТГ

85,00

3 Послуги по підключенню 
до Інтернету електронних 
пристроїв на діючі мережі 
провайдерів м.Стрия

2021 рік Управління 
житлово-
комунального 
господарства 
Стрийської 
МР

Бюджет 
ТГ

40,00

4 Послуги з 
обслуговування системи 
відеоспостереження 
(надання послуги доступу 
до мережі Інтернет; 
ремонт та технічне 
налаштування системи 
відео спостереження , 
електронного 
обладнання)

2021  рік Управління 
житлово-
комунального 
господарства 
Стрийської 
МР

Бюджет 
ТГ

189,00

5 Придбання камер 
відеоспостереження  
с.Добряни

2021 рік Управління 
житлово-
комунального 
господарства 
Стрийської 
МР

Бюджет 
ТГ

150,00

6 Придбання 
накопичувачів 
інформації (2шт)

2021 рік Управління 
житлово-
комунального 
господарства 
Стрийської 
МР

Бюджет 
ТГ

19,00

Всього : 532,00



V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

“Встановлення системи відеоспостереження
для охорони громадського порядку та безпеки  на 2021 рік”

 (назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання програми

2021 рік Усього витрат на 
виконання програми

Усього 532,00 532,00
у тому числі
обласний бюджет
бюджет територіальної громади 532,00 532,00
бюджети сіл, селищ, міст районного 
підпорядкування
Кошти не бюджетних джерел

VІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Звіт про виконання Програми подається щоквартально фінансовому управлінню та 
щорічно фінансовому управлінню та відділу економічного розвитку та стратегічного 
планування Стрийської міської ради за встановленою формою до 25 числа місяця, 
наступного за звітним та не пізніше, ніж через місяць після завершення року.

Секретар міської ради                                                                                  Мар’ян БЕРНИК


