
 
 

 
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
восьмої сесії восьмого скликання 

 
 
31 березня 2021 року № 238 
 
Про затвердження Програми „Безпечна громада“ на 2021 рік 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, статті 19 Кодексу цивільного захисту України, Бюджетного кодексу 
України, рішення шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого 
скликання від 28 травня 2020 року № 237 „Про Порядок розроблення, 
затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і 
звітності про їх виконання та включення до Плану соціально-економічного 
розвитку Пирятинської міської територіальної громади“, з метою здійснення 
заходів забезпечення конституційних прав і свобод громадян та посилення їх 
безпеки на території Пирятинської міської територіальної громади, враховуючи 
висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму „Безпечна громада“ на 2021 рік (далі – 

Програма), що додається. 
2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на сектор з 

питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодію з правоохоронними 
органами виконкому міської ради (Педяш Р.О.), відділ інформаційних 
технологій та захисту інформації виконкому міської ради (Божко А.М.) та 
відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.) в 
частині фінансування заходів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови з питань діяльності виконкому Котенка О.А., Мельниченка М.В. та 
постійну комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального 
господарства, транспорту, зв’язку та сфери послуг. (Хоменко О.В.). 

 
 
 
Міський голова А.СІМОНОВ 
 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення восьмої сесії  
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
31 березня 2021 року № 238 

 
 

 

Програма 
 

„ Безпечна громада“  
 

на 2021 рік 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Пирятин – 2021 



1. Вступ 
Відповідно до положень Конституції України, статті 26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 19 Кодексу цивільного захисту 
України, Бюджетного кодексу України, рішення шістдесят дев’ятої сесії 
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 237 
„Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм Пирятинської 
міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до Плану 
соціально-економічного розвитку Пирятинської міської територіальної 
громади“ забезпечення конституційних прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави. Людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканість 
і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. 

Громада – це складна і різнорідна інфраструктура, яка безперервно 
розвивається. Темп життя зростає, відбуваються події та заходи із залученням 
великої кількості громадян. Висока інтенсивність дорожнього руху вимагає 
оперативного спостереження та контролю в режимі реального часу. Мешканці 
громади ризикують зіткнутися з багатьма небезпеками, що супроводжують 
життєдіяльність в сучасних умовах. Це означає, що питання безпеки людини в 
сучасному середовищі сьогодні є як ніколи актуальним. 

 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
Забезпечення безпеки громадян та підтримка нормальної життєдіяльності 

Пирятинської міської територіальної громади завдяки стабільній роботі її 
важливих об’єктів є однією з головних задач міської влади. 

Повсякчас у громаді здійснюється розбудова інфраструктури, зростає 
рівень суспільно-політичної активності мешканців, їх участі у різноманітних 
чисельних масових заходах. Така ситуація вимагає створення найбільш 
сприятливого середовища для життєдіяльності населення та необхідності 
підтримки належного забезпечення суспільної безпеки на території 
Пирятинської міської територіальної громади. 

В співробітництві з правоохоронними органами проводиться постійна 
робота щодо протидії та профілактики правопорушень, забезпеченню 
суспільного порядку при проведенні публічних та масових заходів, захисту 
життя та здоров’я громадян. 

Для реалізації задач забезпечення належної безпеки на території 
Пирятинської міської ради необхідно використовувати найсучасніші технології, 
а саме створення якісної системи відеоспостереження у Пирятинській міській 
територіальній громаді. 

Посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності 
населених пунктів Пирятинської міської територіальної громади – це ключові 
пріоритети спільної роботи правоохоронних органів та міської влади. В цій же 
площині виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі, яка 
спрямована на підвищення оперативності реагування на надзвичайні та 
небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування безпеки 
мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення – забезпеченню 
надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі. 



На території громади розташовані об’єкти благоустрою, історичні 
пам’ятки, адміністративні будівлі, заклади освіти, культури та охорони 
здоров’я, торгівельні заклади, комунальні та житлові об’єкти, інші громадські 
будівлі тощо, які потребують системи відеоспостереження, також актуальним є 
питання посилення безпеки дорожнього руху в громаді. Це вимагає 
встановлення сучасних систем, здатних реагувати на тривожні події, 
здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг середовища, 
забезпечувати контроль ситуації та нормальної роботи систем та обладнання. 

Отже, створення Програми обумовлено потребою впровадження 
комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення 
безпеки населення, захисту стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення 
життєдіяльності громади, безпеки дорожнього руху. 

Крім того, особливої уваги потребує забезпечення належного контролю 
проведення масових заходів. 
 

3. Мета Програми 
Метою Програми є підвищення рівня громадської безпеки та 

громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на 
важливих об’єктах Пирятинської міської територіальної громади, об’єктах 
благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, 
запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності 
інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку на території 
Пирятинської міської територіальної громади, для відповідного швидкого 
реагування.  

Головне завдання Програми – впровадження комплексної системи 
безпеки на території Пирятинської міської територіальної громади „Безпечна 
громада“ на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, 
контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування. 
 

4. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 
Єдиним способом розв’язання зазначеної проблеми є фінансування за 

рахунок коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади.  
Програма передбачає розв’язання проблеми з якісного забезпечення 

громадського правопорядку, публічної безпеки, профілактики злочинності, 
боротьби з нею, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 
Пирятинської міської територіальної громади та посилення взаємодії 
правоохоронних органів з органами місцевого самоврядування 
 

5. Строки та етапи виконання Програми 
Термін реалізації Програми – 2021 рік. 

 
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконання заходів Програми покладається на сектор з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 
виконкому міської ради (Педяш Р.О.) та відділ інформаційних технологій та 



захисту інформації виконкому міської ради (Божко А.М.); в частині 
фінансування заходів Програми – на відділ бухгалтерського обліку та звітності 
виконкому міської ради (Цюра І.О.). 

Контроль за виконанням Програми покладається на заступників міського 
голови з питань діяльності виконкому Котенка О.А., Мельниченка М.В. та 
постійну комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального 
господарства, транспорту, зв’язку та сфери послуг. (Хоменко О.В.). 
 
 
 
 
Завідувач сектору з питань  
оборонної роботи, цивільного  
захисту та взаємодію з правоохоронними  
органами виконкому міської ради  Р.О.Педяш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
 

ПАСПОРТ 
Програми „ Безпечна громада“ на 2021 рік 

 
1. Ініціатор розроблення програми 

 
Сектор з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодію з 

правоохоронними органами виконкому 
міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 
міської ради про розроблення програми 

Розпорядження  міського  голови  
від 15.03.2021 № 80  

3. Розробник програми 
 

Сектор з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодію з 

правоохоронними органами виконкому 
міської ради 

4. Співрозробник програми 
 

Відділ інформаційних технологій та захисту 
інформації виконкому міської ради 

5. Відповідальний виконавець програми 
 

В частині фінансування заходів відділ 
бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, 
в частині виконання заходів сектор з питань 
оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодію з правоохоронними органами 
виконкому міської ради спільно з відділом 
інформаційних технологій та захисту 
інформації виконкому міської ради 

6. Учасник програми 
 

Виконавчий комітет Пирятинської міської 
ради 

7. Термін реалізації програми 
 

2021  рік 

7.1. Етапи виконання програми (для 
довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь 
у виконанні програми (для комплексних 
програм) 

бюджет міської територіальної громади 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, всього,  
у тому числі : 

 
2 000,0 тис. грн. 

9.1. коштів міської територіальної громади 2 000,0  тис. грн 
 Коштів інших джерел  

 

Додаток 2 
   

Ресурсне забезпечення Програми „ Безпечна громада“ на 2021 рік 
 тис. грн. 

 Етапи виконання програми Усього витрат на 
виконання 
програми І етап 

2021 рік  
Обсяг ресурсів, усього, у тому 
числі: 

2000,0 2000,0 

Кошти міської територіальної 
громади 

2000,0 2000,0 

кошти не бюджетних джерел - - 
 



Додаток 3 
 

Напрями діяльності та заходи  
Програми „ Безпечна громада“ на 2021 рік 

 
№ 
п/
п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
викона

ння 

Виконавці Джерела 
фінансу 
вання 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансува 
ння,  

тис. грн. 

Очікуваний 
результат 

2021 рік 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Створення 
єдиної 
системи 
відеоспо 
стереження 
для охорони 
правопорядку 
та нагляду  
у Пирятин 
ській  
міській 

територіальній 
громаді 

Придбання 
комплекту системи 
відеоспостереження з 
монтажем на місці 
експлуатації та 
підключенням до 
серверного 
обладнання через 
оптоволоконну 
мережу з 
урахуванням витрат 
на обслуговування,  
оплату вартості 
передачі даних (у разі 
необхідності) до 
31.12.2021 року з 
моменту запуску і 
повноцінного 
функціонування 
системи 
відеоспостереження: 
1. сервер на 68 
каналів з необхідним 
програмним 
забезпеченням та 
налаштуванням - 2 
шт. та телевізор з 
діагоналлю 43” – 1 
шт. за адресою 
м.Пирятин, 
вул.Соборна, 42; 
2. камери 
відеоспостереження з 
автофіксацією 
номерних знаків – 
22шт.  
3. оглядові камери 
відеоспостереження 
(варіфокальний 
об'єктив)  - 22 шт.  
4. оглядові камери 
відеоспостереження 
(фіксований об'єктив)  
- 21 шт. 
5. роботизовані 
камери 
відеоспостереження – 
3 шт. 
6. HDD диски для 
серверу – 12 шт. 

2021 рік В частині 
фінансування 
заходів відділ 
бухгалтерського 

обліку та 
звітності 
виконкому 
міської ради, 
в частині 
виконання 

заходів сектор 
з питань 
оборонної 
роботи, 

цивільного 
захисту та 
взаємодію з 

правоохоронни

ми органами 
виконкому 
міської ради 
спільно з 
відділом 

інформаційних 
технологій та 
захисту 

інформації 
виконкому 
міської ради 

Бюджет 
міської 
територі

альної 
громади 

 
2000,0 

 

забезпечення 
конституційних 
прав і свобод 
громадян 

Пирятинської 
міської 

територіальної 
громади; 
зменшення 

правопорушень у 
Пирятинській 

міській 
територіальній 

громаді; 
збільшення 
порядку у 

Пирятинській 
міській 

територіальній 
громаді; 
зменшення 
смертності у 
Пирятинській 

міській 
територіальній 

громаді; 
збільшення 

розкриття справ 
правоохоронних 

органів. 
 



7. Комп’ютер для 
віддаленого пункту 
спостереження в 
черговій частині 
Пирятинського ВП 
ГУНП в Полтавській 
області – 1 шт. за 
адресою, м.Пирятин, 
вул.Зоряна, 7; 
8. Інші матеріали 
необхідні для 
функціонування та 
встановлення системи 
відеоспостереження.  

 Разом     2000,0  
 Всього     2000,0  

 
 

Додаток 4 
   

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
Пирятинська міська рада 

Лубенський район, Полтавська область 
 
Код програмної класифікації 0210150, 0210180, 0217330, 0217520 
 
Рік Правова 

підстава 
Річний 
обсяг 

фінансуван

ня програми 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

Всього, тис. 
грн. 
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