
Пояснювальна записка  

до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 21.12.2016 №30 «Про затвердження міської цільової програми 

«Безпечне місто Запоріжжя» (зі змінами)» 

 

Програма «Безпечне місто Запоріжжя» була затверджена Рішенням 

міської ради від 21.12.2016 №30, яка була прийнята з метою забезпечення  

загального  рівня  безпеки  у м. Запоріжжі, забезпечення безпеки руху та 

підвищення ефективності функціонування міста. 

Протягом 2017-2020 років у місті було створено комплексну 

інфраструктурну мережу відеоспостереження на 46 локаціях, складовими 

частинами якої є: 

 ситуаційно-командний центр (далі – Ситуаційний центр); 

 центр обробки даних (далі – ЦОД); 

 сенсорна частина мережі відеоспостереження – камери, датчики; 

 мережева інфраструктура для обміну відеоінформацією; 

 програмно-апаратна частина системи відеоспостереження - 

програмний комплекс для керування відеоданими та їх збереження, засоби 

відеоаналітики. 

Початок реалізації програми ознаменувався визначенням цілей та 

напрямків, погодженням технічної документації. Перевірка на відповідність 

державним та міжнародним стандартам. Потім був етап проєктування, 

тендерні роботи та закупівля матеріалів. І лише наприкінці 2017 року програма 

«Безпечне місто» вийшла до активної фази - реалізація. Процеси, які було 

запущено паралельно: будівництво Ситуаційного центру, монтування камер 

вуличного відеоспостереження, встановлення та підключення ЦОД (центру 

обробки даних). Після запуску Ситуаційного центру і початку роботи 

операторів відеоспостереження постало питання оптимізації їх роботи і 

створення умов для збирання та аналізування інформації з камер 

муніципального відеоспостереження. Масштабування програми відбувається 

поетапно. У 2021 році до програми, окрім локацій містом, буде долучено 

школи. 

На виконання завдання 2 Програми «Безпечне місто Запоріжжя»  

«Створення сенсорної частини системи відеоспостереження» необхідно 

65310,605 тис. грн. Це дозволить побудувати 74 зони відеоспостереження в 

місті, відповідно до розробленої в попередні роки проектно-кошторисної 

документації та встановити інфрачервоні прожектори на 25 камерах, що 

дозволить покращити нічне відеоспостереження на локаціях, де це є особливо 

важливим. Дана сума включає в себе постачання обладнання (447 камер 

відеоспостереження, комутаційні шафи, мережеве обладнання), ТМЦ (кабель) 

для організації системи зон відеоспостереження міста, будівельні та інженерні 

роботи з організації системи зон відеоспостереження міста та програмне 

забезпечення, встановлене на 447 камерах відеоспостереження, на 74 локаціях 

по місту, а також монтаж з налаштуванням інфрачервоних прожекторів на 25 

камерах. 



На виконання завдання 3 Програми «Безпечне місто Запоріжжя»  

«Створення сенсорної частини системи відеоспостереження «Безпечна 

школа» необхідно 34551,964 тис. грн. Це дозволить забезпечити системою 

відеоспостереження 35 шкіл, відповідно до розробленої в попередні роки 

проектно-кошторисної документації та розробити проектно-кошторисну 

документацію ще по 83 школам.  Ця сума включає в себе постачання 

обладнання (850 камер відеоспостереження, комутаційні шафи, мережеве 

обладнання), ТМЦ (кабель) для організації системи відеоспостереження шкіл, 

будівельні та інженерні роботи з організації системи відеоспостереження в 

школах та програмне забезпечення, встановлене на 850 камерах 

відеоспостереження, у 35 школах міста.  

На виконання програми «Безпечне місто Запоріжжя» в 2021 р. необхідно 

виділити з міського бюджету 4 970,919 тис. грн. Це дозволить забезпечити 

системою відеоспостереження 7 шкіл, відповідно до розробленої в попередні 

роки проектно-кошторисної документації. Ця сума включає в себе постачання 

обладнання (163 камер відеоспостереження, комутаційні шафи, мережеве 

обладнання), ТМЦ (кабель) для організації системи відеоспостереження шкіл, 

будівельні та інженерні роботи з організації системи відеоспостереження в 

школах та програмне забезпечення, встановлене на 163 камерах 

відеоспостереження, у 7 школах міста. 

Таким чином на виконання програми «Безпечне місто Запоріжжя»  

загалом необхідно 99 862,569 тис. грн. з них на 2021 р. необхідно виділити з 

міського бюджету 4 970,919 тис. грн. 
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