
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 27.08.2021 № 14/VIII-767 

м. Краматорськ      

 
 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 27.06.2018 № 

40/VII-284 «Про затвердження 

Програми «Краматорськ – 
комфортне та безпечне місто» на 

2018 - 2023 роки»  

 

  

 У зв’язку з уточненням термінів виконання заходів, змісту та обсягу їх 

фінансування за Програмою «Краматорськ – комфортне та безпечне місто» на 2018 - 2023 
роки, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

 міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 27.06.2018 № 40/VII-284 «Про 

затвердження Програми «Краматорськ – комфортне та безпечне місто» на 2018 - 2023 
роки», виклавши розділ IV Заходи щодо реалізації Програми «Краматорськ – комфортне 

та безпечне місто» на 2018 – 2023 роки у новій редакції (додаються). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом повноважень. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Гончаренко 



Додаток 
до рішення міської ради 

27.08.2021 № 14/VIII-767 
IV Заходи щодо реалізації програми 

№ 

пор 
Заходи Термін 

виконання 
Фінансування Відповідальна 

особа 
1.  Облаштування установи 

меблями та необхідним 

обладнанням. 

2021 рік 200 000 грн. Комунальна 

установа 
«Ситуаційний 

центр» 
2.  Збір інформації щодо 

можливості підключення 

існуючих системи 

відеоспостереження. 

2021 – 2023  
роки 

Не потребує 

фінансування 
Комунальна 

установа 

«Ситуаційний 

центр» 
3.  Визначення переліку 

об’єктів для встановлення 

відеокамер (планування 

побудови першої та другої 

черг системи).  

2021 – 2022  
роки 

Не потребує 

фінансування 
Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 

4.  Визначення з функціоналом 

системи, організаційно-
технічним комплексом, 

інформаційного та 

програмного забезпечення. 

2021 рік Не потребує 

фінансування 
Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 

5.  Погодження місць 

розміщення та  підключення 

відеокамер до Ситуаційного 

центру з власниками 

об’єктів. 

2021 – 2022  
роки 

Не потребує 

фінансування 
Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 

6.  Проведення відбору 

профільних фірм з 

впровадження Системи. 
Проведення конкурсних 

аукціонів 

2021 рік Не потребує 

фінансування 
Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 

7.  Придбання комп’ютерної та 

оргтехніки для 

моніторингового центру 

2021 рік 545 000 грн. Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 
8.  Придбання серверного 

обладнання для обробки, 

аналітики системи архівації 

та швидкого доступу до 

відео архіву 

2021 рік 6 000 000  грн. Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 

9.  Придбання програмного 

забезпечення для 

моніторингу та обробки 

відео з камер 

відеоспостереження з 

урахуванням кількості та 

функціональних 

можливостей камер. 

2021 рік 2 981 194  грн. Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 

10.  Підключення існуючих 2021 – 2022 Не потребує Комунальна 



систем відеоспостереження роки фінансування установа 

Ситуаційний 

центр» 
11.  Побудова локальної мережі 

першої та другої черги 
2021 – 2023 
роки 

33 000 000  грн. Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 
12.  Придбання камер 

відеоспостереження першої 

та другої черги. 

2021 – 2023 
роки 

20 000 000  грн. Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 
13.  Монтаж та підключення 

відеокамер до Ситуаційного 

центру з урахуванням 

пріоритетності включення їх 

у систему 

2021 – 2023 
роки 

10 000 000  грн. Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 

14.  Підтримка та супровід 

системи  
2021 – 2023 
роки 

10 000 000  грн. Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 
15.  Проведення збору, 

моніторингу та аналізу 

отриманих даних для 

оперативного реагування на 
екстрені чи нештатні 

ситуації 

2021 – 2023 
роки 

Не потребує 

фінансування 
Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 

16.  Залучатися до кожного 

проекту безпечний 

дошкільний та шкільний 

заклад 

2021 – 2023 
роки 

Не потребує 

фінансування 
Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 
17.  Впровадження системи 

сповіщення про загрозу 

виникнення надзвичайних 

ситуацій 

2022 – 2023 
роки 

7 000 000  грн. Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 
18.  Придбання та встановлення 

відеокамер, додаткових 

пристроїв з урахуванням 

пріоритетності включення їх 

у систему, з подальшим 

розвитком оптоволоконної 

локальної мережі 

2022 – 2023 
роки 

40 000 000  грн. Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 

19.  Планування витрат на 

утримання Системи на 

наступні роки 

2022 – 2023 
роки 

Не потребує 

фінансування 
Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 
20.  Запровадження в дію IP-

телефонію для організації та 

ведення захищеного та 

швидкого зв’язку, 

телефонних розмов, 

передачі відеозображень 

та факсів у режимі 

2022 – 2023 
роки 

30 000 000  грн. Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%81


  

Секретар міської ради                                                                             І.І. Сташкевич         

реального часу 
21.  Придбання серверного та 

мережевого обладнання, 

програмного забезпечення 

для надання послуг 

провайдера  

2022 – 2023 
роки 

20 000 000  грн. Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 

22.  Отримання доступу до 

частини мережі Інтернет 

через пірінгові з'єднання 

2022 – 2023 
роки 

30 000 000  грн. Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 
23.  Встановлення безкоштовної 

зони Wi-Fi в місцях магнітах 
2022 – 2023 
роки 

500 000  грн. Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 
24.  Придбання серверного та 

мережевого обладнання, 

програмного забезпечення 

для створення карти 

SmartSity 

2021 – 2023 
роки 

2 000 000  грн. Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 

25.  Створення карти SmartSity з 

розташуванням на них 

земельних ділянок, мафів, 

комунікацій, будівель, 

споруд, які будуються та 

приведення до стану 

відповідності земельні 

кадастри, номери тощо 

2021 – 2023 
роки 

600 000  грн. Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 

26.  Розробка та запровадження 
офіційного порталу 

ситуаційного центру, для 

оперативного інформування 

населення та гостей міста 

про оперативну обстановку 

в місті, прийому заяв про 

надзвичайні ситуації та 

надання довідкової 

підтримки 

2021 – 2023 
роки 

250 000  грн. Комунальна 
установа 

Ситуаційний 

центр» 

27.  Супровід програмного 

забезпечення 

«єКраматорськ», який 

фактично дасть можливість 

користуватися послугами 

всіх міських служб 

2021 – 2023 
роки 

500 000  грн. Комунальна 

установа 

Ситуаційний 

центр» 


	РІШЕННЯ

