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особливостей функціонування комплексної системи відеоспостереження 
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ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Впровадження системи відеоспостереження на 
території Сагунівської сільської ради» на 2022 рік (далі - Програма), що 
додається.
2. Фінансування заходів Програми здійснювати у межах видатків, 
передбачених бюджетом Сагунівської сільської територіальної громади та 
інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
3. Виконкому сільської ради забезпечити виконання даної програми. 
Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову та 
комісії з питань бюджету, фінансів,

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО
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РОЗДІЛ I.
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

На фоні зростання соціально-політичної напруги в нашій країні як 
ніколи гостро постає питання посилення безпеки громадян, забезпечення 
нормальної життєдіяльності міста та захисту міського майна.

Виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади 
та правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування на 
надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи 
гарантування безпеки населених пунктів мають обов’язково відповідати 
основним вимогам сьогодення - забезпеченню надійності, стійкості та 
безперебійності роботи в цілодобовому режимі.

Сьогодні в Україні склалась дуже напружена ситуація в зв’язку з 
проведенням антитерористичної операції на сході країни та реальною 
загрозою розв’язання Російською Федерацією повномасштабної війни. На 
території нашої держави спостерігається збільшення проявів тероризму та 
сепаратизму, спроб нагнітання ситуації, погіршення криміногенного стану.

Актуальним є питання посилення безпеки дорожнього руху. Це вимагає 
встановлення системи відеоспостереження сіл, залучення сучасних систем, 
здатних реагувати на тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку 
зображення, моніторинг середовища, забезпечувати контроль ситуації та 
нормальної роботи систем та обладнання.

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

Встановлення камер відео спостереження на території громади зміцнить 
обороноздатність та посилить заходи безпеки.

Влада та правоохоронні органи посилено працюють над попередженням 
та протидією можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров’ю 
громадян, намагаються забезпечити оперативне реагування на надзвичайні 
ситуації.

На сьогоднішній день у населених пунктах Сагунівської громади існує 
багато місць та об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над 
ситуацією. До них відносяться:

- в’їзди та виїзди з населених пунктів;
- центральні частини сіл Сагунівка, Топилівка, Боровиця;
- прибережна зона та зупинки громадського транспорту;
- адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, комунальні та 

житлові об’єкти, інші громадські будівлі тощо.
Крім того, особливої уваги потребує забезпечення належного контролю 

у місцях проведення масових заходів, мітингів, демонстрацій.
Слід зазначити, що напрямок забезпечення безпеки громадян 

традиційно вважається одним з головних завдань органів місцевого 
самоврядування.



Стан правопорядку, як в області так і на місцевому рівні в громаді , 
впливає на його соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку 
здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та 
притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також 
запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення 
причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню.

Соціальне значення проблеми, пов'язаної з профілактикою 
правопорушень, зумовлює необхідність виділення коштів з місцевого бюджету 
на виконання цієї Програми.

Створення системи відеоспостереження громади зможе покращити 
криміногенну ситуацію. Можливість фіксації та збору доказів з місць скоєння 
правопорушень сприятиме як розкриттю кримінальних злочинів, так і їх 
профілактиці. Необхідно зазначити, що джерелами отримання доказів про 
осіб, які вчинили злочини та адміністративні правопорушення, стають системи 
відеоспостереження, які встановлюють окремі громадяни та юридичні особи.

РОЗДІЛ II.
Визначення мети Програми

Метою Програми є:
Здійснення відеоконтролю за публічними місцями з метою забезпечення 

публічної безпеки та правопорядку у Сагунівській сільській територіальній 
громаді, вжиття заходів щодо захисту та охорони прав, свобод та інтересів 
громадян, а також захист прав та інтересів юридичних осіб від протиправних 
зазіхань, забезпечення кримінального та адміністративного провадження 
доказами, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття 
правопорушень.

РОЗДІЛ III.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування

Соціальне значення проблеми, яка пов'язана з профілактикою 
правопорушень, забезпеченням безпеки дорожнього руху зумовлює 
необхідність залучення ресурсу місцевого бюджету на виконання даної 
Програми.

Існуюча ситуація вимагає створення систем безпеки нового покоління, 
які працюватимуть безперервно та надійно, у цілодобовому режимі, а саме:

- будуть вести спостереження за всіма подіями, що відбуваються в 
громаді;

- служитимуть для запобігання надзвичайних ситуацій, а в разі їх 
виникнення негайно інформуватимуть відповідні служби для оперативного їх 
усунення.

Найкращим рішенням зазначених потреб стане створення єдиної 
локальної сільської мережі відеоспостереження, в яку будуть об’єднані всі 
камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи (пристрої, датчики тощо) 



системи безпеки, а також єдиного ситуаційного центру для комплексного 
моніторингу подій міста та прийняття управлінських рішень на основі 
отриманої інформації. Реалізація зазначених заходів неможлива без залучення 
до вказаного процесу як правоохоронних органів, так і органів місцевого 
самоврядування, зокрема в умовах адміністративної реформи в Україні.

Отже, основними складовими системи є:
1) відеоспостереження за громадськими місцями та важливими 

об’єктами - забезпечує безпеку громадян, сприяє попередженню 
порушення громадського порядку в місцях масового скупчення людей, 
забезпечує створення доказової бази у випадку здійснення 
правопорушень;

2) відеоспостереження для забезпечення контролю за безпекою 
дорожнього руху - моніторинг ситуації на автошляхах, фіксація 
номерних знаків автомобілів порушників та викрадених авто;

3) єдина локальна система відеоспостереження, яка забезпечує 
зв’язок та отримання інформації від усіх елементів системи із наданням 
доступу правоохоронним органам до зазначеної системи;

4) ситуаційний центр - диспетчерський центр з сучасним 
обладнанням та програмним забезпеченням, призначений для 
оперативного прийняття управлінських рішень, контролю, моніторингу, 
обробки, аналізу небезпечних та надзвичайних ситуацій та інших 
функцій.

Реалізація зазначених заходів дозволить забезпечити безпеку мешканців 
територіальної громади. Однак, досягнення мети Програми можливе виключно 
за поєднання спільних зусиль Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській 
області, а також Сагунівської територіальної громади.

Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення 
узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, 
що зумовили вчинення протиправних дій, забезпечення безпеки дорожнього 
руху.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 
місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством. Обсяги 
фінансових ресурсів місцевого бюджету та напрямки їх використання 
визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей бюджету.

РОЗДІЛ IV.
Термін виконання Програми

Програму розроблено на період 2022 -2023 року.

РОЗДІЛ V.
Перелік завдань Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:
1) посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я громадян громади;



2) забезпечення стабільного функціонування важливих для нормальної 
життєдіяльності об’єктів громади шляхом впровадження додаткових заходів 
захисту, нагляду та контролю ситуацій;

3) комплексна взаємодія, координація спільних дій та зусиль органів 
місцевого самоврядування і правоохоронних органів, спрямованих на 
забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на 
надзвичайні події та загрози інтересам країни, запобігання та подолання 
небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності 
громади;

4) створення єдиної локальної системи відеоспостереження, в яку будуть 
об’єднані всі сільські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи 
системи безпеки об’єктів усіх форм власності;

5) забезпечення доступу виконавчих органів Сагунівської сільської ради та 
правоохоронних органів до інформації з усіх камер відеонагляду;

6) підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни 
учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо- 
транспортні події та небезпечні ситуації;

7) профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору 
доказової бази при скоєнні правопорушень;

8) фінансування придбання нового обладнання та модернізації існуючого для 
створення мережі відеоспостереження.

Виконання Програми дасть змогу:
-скоординувати роботу сільської ради та правоохоронних органів ЧРП 
ГУНП у напрямку посилення безпеки громадян;

- підтримувати публічний порядок у населених пунктах;
- посилити безпеку громадян, гарантувати забезпечення їх захисту з боку 

органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів;
- успішно протидіяти можливим загрозам інтересам держави, провокаціям,
проявам тероризму;

- підтримувати нормальну життєдіяльність громади;
-попереджати та успішно подолати небезпечні та надзвичайні ситуації, 
мінімізувати їх наслідки;

-підвищити рівень дисципліни учасників ^дорожнього руху, зменшити 
кількість дорожньо-транспортних пригод, кількість злочинів, пов’язаних з 
використанням автотранспорту, підвищити безпеку дорожнього руху.

Секретар сільської ради Руслан ХАБЛО
✓


