
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

  4 квітня 2022р.              Стрий                №1056
Про затвердження змін до Програми 
«Встановлення системи відеоспостереження 

  для охорони громадського порядку та безпеки
на 2022 рік»

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 2022 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 першого заступника                                           
міського голови М. Дмитришина та 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 ХІХ сесії VIІІ 
демократичного скликання
Стрийської міської ради
від “4” квітня  2022 року 
№ 1056

І. Паспорт Програми
“Встановлення системи відеоспостереження

для охорони громадського порядку та безпеки на 2022 рік”

1. Дата, номер документа
про затвердження програми 27.01.2022р. № 909

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

Підрядні організації, які будуть 
приймати участь у виконанні

програми

5. Термін реалізації програми Протягом 2022 р.
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми 
на 2022рік. -733,30тис. 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 2022 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

2022рік
1 Наданняпослугидоступудом

ережіІнтернет системи відео 
спостереження

Затрат
обсягвидатків
77,76тис.грн.
Продукту
кількістьвідеок
амер,якізнаход
ятьсянаобслуго
вуванні-24

Ефективності
вартістьнаданн
я доступу до 
мережі 
інтернет 1 
відеокамеривм
ісяць270,0грн.;

Якості
% виконання

2022рік УЖКГ Бюджет 
ТГ

77,76

2 Поточнийремонттатехнічнен
алаштуваннясистемивідео 
спостереження,електронного
обладнання

Затрат
Обсягвидатків
155,54тис.грн. 
Продукту
кількістьвідеок
амер,якізнаход
ятьсянаобслуго
вуванні-24

Ефективності
вартістьпоточн
ого ремонту та 
тех.налаштуан
ня1 
відеокамеривм
ісяць540,0грн.;

Якості
% виконання

2022 рік УЖКГ Бюджет 
ТГ

155,54

3 Придбаннятавстановленняан
алітичної камери відео 
спостереження навпроти 
будинку №30 по вул. 
Львівська в м. Стрий

2022 рік УЖКГ Бюджет
ТГ

37,00

4 Придбаннятавстановленняан
алітичної камери відео 
спостереження біля будинку 
№22 по вул. Кар’єрна в м. 
Стрий

Затрат
Обсягвидатків
на 
500,00тис.грн. 

Продукту
кількістьвідеок
амер,якіпотріб
но встановити 
-14

Ефективності
Середня 
вартість 
придбання та 
встановлення 1 
відеокамери31,
25грн.;

49,90



5 Придбаннятавстановленняан
алітичної камери відео 
спостереження навпроти 
будинку №17 по вул. 
Коссака в м. Стрий

49,00

6 Придбаннятавстановленняан
алітичної камери відео 
спостереження навпроти 
будинку №20 по вул. 
Грабовецька в м. Стрий

40,00

7 Придбаннятавстановленняог
лядової камери відео 
спостереження біля будинку 
№ 2 по вул. Ленкавського в 
м. Стрий

36,50

8 Придбаннятавстановленняог
лядової камери відео 
спостереження біля будинку 
№20 по вул. Січових 
Стрільців в м. Стрий

49,00

9 Придбаннятавстановленняог
лядової камери відео 
спостереження біля будинку 
№5 по вул. Львівська в м. 
Стрий

21,00

10 Придбаннятавстановленняог
лядової камери відео 
спостереження навпроти 
будинку №11 по вул. 
Ліщинських в м. Стрий

22,00

11 Придбаннятавстановленняог
лядової камери відео 
спостереження біля будинку 
№24а по вул. Зеленій в м. 
Стрий

23,00

12 Придбаннятавстановленняог
лядової камери відео 
спостереження біля будинку 
№21 по вул. 
Б.Хмельницького в м. Стрий

23,50

13 Придбаннятавстановленняог
лядової камери відео 
спостереження біля будинку 
№48 по вул. Успенській в м. 
Стрий

Якості
%придбання та 
встановлення 
камер 
відеоспостере
ження

23,00

14 Придбаннятавстановленняог
лядової камери відео 
спостереження навпроти 
будинку №36 по вул. 
Успенській в м. Стрий

28,00



15 Придбаннятавстановленняог
лядової камери відео 
спостереження біля будинку 
№3 по вул. Зубенка в м. 
Стрий

49,00

16 Придбаннятавстановленняан
алітичної камери відео 
спостереження навпроти 
будинку № 53 по вул. 
Болехівській в м. Стрий

49,10

Всього : 733,30

V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

“Встановлення системи відеоспостереження
для охорони громадського порядку та безпеки  на 2022 рік”

 (назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання програми

2022 рік Усього витрат на 
виконання програми

Усього 733,30 733,30
у тому числі
обласний бюджет
бюджет територіальної громади 733,30 733,30
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 
плануванняСтрийської 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


