
 

                                                                                  Додаток  

                                                                                  до рішення міської ради 

                                                                                  від 02 грудня 2021 року № 796 
 

   

1. Паспорт Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Чортківська міська рада 

2. Дата, номер і назва 

нормативно-правового 

акта 

Закон України: «Про місцеве  

самоврядування в Україні»  

3. Розробник Програми Відділ електронних послуг 

4. Співрозробники Програми відділ бухгалтерського обліку та звітності, 

управління комунального господарства; 

5. Відповідальний 

виконавець Програми 

Відділ електронних послуг,  відділ 

бухгалтерського обліку та звітності; 

6. Учасники Програми Відділ електронних послуг,  відділ 

бухгалтерського обліку та звітності, 

фінансове управління,  управління освіти 

молоді та спорту, управління комунального 

господарства, КП «Міськсвітло». 

7. Термін реалізації 

Програми 

2019-2022 роки 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього, у тому 

числі: 

1 600 000,00 

 коштів міського бюджету  

 

 

5. Обгрунтування шляхів і засобів реалізації положень Програми 

 
Виконавчим комітетом міської ради повсякчас проводяться заходи, 

спрямовані на створення умов комфортного і безпечного проживання в місті.  

В той же час, в рамках реалізації Програми у місті планується створити 
єдину мережу, завдяки якій можливо забезпечити скоординовану роботу усіх 
елементів системи безпеки міста.  

Слід зазначити, що одним з важливих напрямків забезпечення безпеки 

громадян є їх захист на автотранспортних шляхах міста. Крім того, 



 

 

 

надзвичайно актуальною залишається потреба моніторингу ситуації на дорогах 

міста для забезпечення оперативного реагування на аварії та ситуації, які 

можуть зашкодити життю та здоров’ю громадян, розкриття злочинів, 

пов’язаних із використанням автотранспорту, та отримання реальної інформації 

про дорожньо-транспортні події, оперативного відстеження маршруту руху 

транспортного засобу за потребою. 

 

Термін виконання Програми: 2019-2022 роки. 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

тис. гривень 

Орієнтований обсяг 

коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми      

Усього 

витрат на  

виконання 

Програми 

У тому числі за роками 

2019 2020 2021 2022 

Обсяг ресурсів, 

усього, 

у тому числі: 

 1 600 300 160 426 714 

Міський бюджет  1 600 300 160  426 714 

 



 

 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми  

 Безпечне місто на 2019-2022 роки 

№ 

з/п Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк виконання 

заходу 
Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень, у тому 

числі: 

Очікуваний результат 

– диференційовано з 

розбивкою за роками 

 

 

1 

Створення робочої 

групи 

Визначити перелік 

об’єктів, місць для 

встановлення 

камер відео 

нагляду   

Лютий 2019 

року 

Відділ електронних 

послуг 

Не потребує 

фінансування 
- 

 

- 

 

2 Побудова єдиної 

локальної мережі 

системи «Безпечне 

місто» 

Побудова єдиної 

локальної мережі 

системи «Безпечне 

місто» 

2019-2022 роки Відділ електронних 

послуг, фінансове 

управління, відділ 

бухгалтерського обліку 

та звітності, КП 

«Міськсвітло». 

Міський 

бюджет 

2019р- 90,0  побудова оптичної 

мережі  

вул.Ст.Бандери, 

школи, днз 

2020р-60,0 побудова оптичної 

мережі  

вул..Залізнична 

школи, днз, КП 

Чортківське ВУВКГ 

2021р-200,0 побудова оптичної 

мережі  

вул..Копичинецька, 

школи, днз, КП 

Чортківське ВУВКГ 



 

 

 

2022р-100,0 побудова оптичної 

мережі  

вул..Шевченка, 

Центр 

школи, днз, КП 

Чортківське ВУВКГ 

3 Встановлення камер 

відео нагляду та 

інших пристроїв 

системи «Безпечне 

місто» 

Встановлення 

камер відео 

нагляду та інших 

пристроїв системи 

«Безпечне місто» 

2019-2022 роки Відділ електронних 

послуг, фінансове 

управління, відділ 

бухгалтерського обліку 

та звітності, КП 

«Міськсвітло». 

Міський 

бюджет 

2019р-80,0 камери відео нагляду 

вул.Ст.Бандери, 

школи, днз, КП 

Чортківське ВУВКГ 

2020р-60 ,0 камери відео нагляду 

вул. Залізнична, 

школи, днз, КП 

Чортківське ВУВКГ 

2021р-200 ,0 камери відео нагляду 

вул. Копичинецька, 

школи, днз, КП 

Чортківське ВУВКГ 

2022р-200 ,0 камери відео нагляду 

вул. Шевченка, 

Центр, 

школи, днз, КП 

Чортківське ВУВКГ 

4 Придбання 

комп’ютерної 

техніки та 

оргтехніки  

Придбання 

комп’ютерної 

техніки та 

оргтехніки 

2019 рік Відділ електронних 

послуг, фінансове 

управління, відділ 

бухгалтерського обліку 

Міський 

бюджет 
2019 р. – 38,0 

Закупівля 

комп’ютерної 

техніки для 

моніторингу 



 

 

 

та звітності. 

2022р. -  38,0 

Закупівля 

комп’ютерної 

техніки для 

моніторингу 

5 Придбання 

програмного 

забезпечення для 

реалізації системи 

Безпечне місто 

Придбання 

програмного 

забезпечення для 

реалізації системи 

Безпечне місто 

2019-2022 роки Відділ електронних 

послуг, фінансове 

управління, відділ 

бухгалтерського обліку 

та звітності. 

Міський 

бюджет  

2022р.- 350,0 

 

6 Оплата послуг 

зв’язку 

Оплата послуг 

зв’язку 

2019-2022 роки Відділ електронних 

послуг, фінансове 

управління, відділ 

бухгалтерського обліку 

та звітності. 

Міський 

бюджет 
2019-

2022р.р.- 62,0 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                   Ярослав ДЗИНДРА 
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