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* Обсяг  фінансових  ресурсів,  необхідних  для  реалізації  заходів  Програми,  може
змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну
дії Програми.

1. Передмова

Миколаївська   ОТГ – це різнорідна інфраструктура яка  безперервно  та
стрімко розвивається, що вимагає оперативного спостереження та контролю
в режимі реального часу.

В зв’язку з поширенням криміногенної ситуації в громаді і ситуацією на
сході, мешканці сільської ради ризикують зіткнутися з багатьма небезпеками,
що  супроводжують  життєдіяльність  в  сучасних  умовах.  Це  означає,  що
питання безпеки людини та територіальної громади в цілому є актуальним як
ніколи.

Створення  Програми  «Безпечна  громада»  обумовлено  потребою
впровадження  комплексу  організаційних  заходів  для  посилення  безпеки
населення  громади,  захисту  стратегічних  об’єктів  та  об’єктів  безпеки



дорожнього  руху.  Забезпечення  безпеки  громадян  та  захисту  території
громади вважається одним з головних завдань Миколаївської сільської ради.

2.Мета програми.

Влада та правоохоронні органи працюють  над  попередженням  та
протидією можливим загрозам інтересам держави,  життю  та  здоров’ю
громадян,  намагаються  забезпечити оперативне  реагування  на
надзвичайні ситуації.  Проводяться  заходи,  спрямовані  на  створення
комфортного і безпечного життя.

На  сьогоднішній  день  у  громаді  існує  багато  місць  та  об’єктів,  які
потребують  посиленого  захисту  та  контролю  над  ситуацією.  До  них
відносяться: - автодорожні шляхи, в’їзди в села громади, вулиці сіл,  приватні
будинки,  торгові точки, місця скупчення людей, місця підвищеної небезпеки
для  громадян,  інші  стратегічні  та  важливі  для  життєдіяльності  об’єкти
громади  (навчальні,  медичні  та  дитячі  заклади,  комунальні  та  житлові
об’єкти, також адміністративні будівлі всіх форм власності, інші громадські
будівлі тощо.

На  даний  час  на  території  Миколаївської  сільської  ради  в  деяких
містах  вже  встановлені  камери  відеоспостереження.  Це  в  агрофірмах  які
ведуть господарську діяльність на території громади. В 2017 році за рахунок
коштів агрофірми «Вперед» було встановлено систему відеоспостереження
на території Миколаївського НВК.

Встановлення   системи  відеоспостереження  зможе  покращити
криміногенну  ситуацію  територіальної  громади.  Можливість  фіксації  та
збору  доказів  з  місць  скоєння  правопорушень  сприятиме  як  розкриттю
кримінальних злочинів, так і їх профілактиці. Таким чином, існуюча ситуація
вимагає створення систем безпеки нового покоління, які будуть працювати
безперервно та надійно у цілодобовому режимі:

- буде вестись спостереження за подіями, що відбуваються в громаді;

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

- здійснюватимуть контроль роботи сільської інфраструктури.

3. Основні складові системи «Безпечна громада»

Відеоспостереження за громадськими місцями та важливими об’єктами
територіальної  громади  –  забезпечує  безпеку  громадян,  сприяє
попередженню  порушення  громадського  порядку  в  місцях  масового
скупчення  людей,  забезпечує  захист  важливих  для  життєдіяльності,
стратегічних,  а  також небезпечних об’єктів  громади,  забезпечує створення
доказової бази у випадку здійснення правопорушень;



Встановлення  пристроїв  з  додатковими  функціональними
можливостями, які  сприяють забезпеченню безпеки – датчики сповіщення,
системи розпізнавання обличь та  номерних знаків  автотранспорту,  кнопки
виклику міліції, системи зв’язку;

Відеоспостереження  для  забезпечення  контролю  за  безпекою
дорожнього  руху  –  моніторинг  ситуації  на  автошляхах  громади,  фіксація
номерних знаків автомобілів порушників та викрадених авто.

4. Аналіз законодавчої бази

Впровадження  систем безпеки,  запобігання  надзвичайним ситуаціям,
здійснення контролю за подіями регламентується державним законодавством
та нормативними документами Миколаївської сільської ради:

-  Закон  України  “Про  основи  національної  безпеки  України”.  Даним
нормативно-правовим  актом  визначаються  основні  засади  державної
політики,  спрямованої  на  захист  національних  інтересів  і  гарантування  в
Україні  безпеки  особи,  суспільства  і  держави  від  зовнішніх  і  внутрішніх
загроз в усіх сферах життєдіяльності.

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від  6 лютого 2013 р.№ 51-р
«Про  схвалення  Концепції  Державної  цільової  правоохоронної  програми
встановлення  сучасних  систем  безпеки,  застосування  засобів  зовнішнього
контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року».
Даним розпорядженням визначаються шляхи і способи розв’язання проблеми
забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки;

-  Закон  України  «Про  дорожній  рух».  Цей  Закон  визначає  правові  та
соціальні  основи  дорожнього  руху  з  метою  захисту  життя  та  здоров’я
громадян,  створення  безпечних і  комфортних умов для  учасників  руху та
іншими нормативно-правовими актами.

5.Основні  завдання програми

1.  Посилення  заходів  безпеки  та  захисту  життя  і  здоров’я  громадян
Миколаївської ОТГ;

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  влади,
правоохоронних органів та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно
від  форми  власності,  спрямованих  на  забезпечення  оперативного,
ефективного,  злагодженого  реагування  на  надзвичайні  події  та  загрози
інтересам  громадян,  запобігання  та  подолання  небезпечних  ситуацій,
збереження спокою та сталого життєзабезпечення територіальної громади;



4.  Створення  єдиної  локальної  мережі  системи «Безпечна  громада»,  в  яку
будуть  об’єднані  всі  камери  зовнішнього  відеоспостереження  та  інші
елементи системи безпеки;

5. Надання доступу виконавчому комітету Миколаївської сільської ради та
працівникам  правоохоронних  органів  до  інформації  з  усіх  камер
відеоспостереження системи «Безпечна громада» за умови дотримання всіх
вимог чинного законодавства про захист персональних даних;

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.

6. Заходи щодо реалізації Програми та їх фінансове
забезпечення

Основні  заходи  щодо  реалізації  Програми  та  обсяги  їх  фінансового
забезпечення визначено у таблиці.

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів
місцевого  бюджету,  а  також  за  рахунок  інших  джерел  не  заборонених
законодавством*.

Заходи Програми

№
 
п/
п

Заходи Джерела
Фінансуван
ня

Орієнтовні
Обсяги
фінансуваня

Термін
виконання

Виконавці

1 Придбати та встановити
систему 
відеоспостереження на 
адмін будівлях в селах 
Кекине, Постольне та 
на будинках культури 
сіл Миколаївка та 
Северинівка

Місцевий 
бюджет

70000 грн 2018 рік Виконавчий
комітет

2 Придбати та встановити
охоронну систему в 
будинку культури села 
Миколаївка

Місцевий 
бюджет 10000 грн 2018 рік Виконавчий 

комітет

Всього сума реалізації 
Програми

Місцевий 
бюджет

80000 грн.

Секретар сільської ради В.В. Непийвода


