
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»  
 

Станом на 05.06.2019р. в межах міської цільової програми «Безпечне 

місто Запоріжжя» (далі – Програма), затвердженої рішенням Запорізької 

міської ради 21.12.2016 № 30 здійснюється будівництво ситуаційного 

командного центру та системи відеоспостереження. 

 У 2018 році підприємством завершена робота по створенню 39 вузлів 

відеоспостереження (211 камер відеоспостереження) сенсорної частини 

(завдання 8 Програми) та виконана розробка проектно кошторисної 

документації для створення нових 39 локацій, на яких передбачається 

розташування 275 камер відеоспостереження на загальну орієнтовну 

кошторисну вартість 35,854 млн. грн. В 2019 році профінансовано 5 локацій 

(20 камер), також важливо обладнати відеоспостереженням ще двадцять одну 

локацію.  

Встановлені відеокамери дозволяють аналізувати транспортні потоки, 

контролювати рух муніципального транспорту, впроваджувати охоронні 

периметри тощо. Проведення аналізу подій що зафіксовані відеокамерами 

наразі ведеться вручну, це займає велику кількість робочого часу та потребує 

великої кількості задіяних працівників, та містить помилки у підрахунках та 

тлумаченні подій, цього можна уникнути у разі закупівлі додаткового 

програмного забезпечення відео аналітики. Впровадження аналітичних систем 

дозволить зменшити операційні видатки на експлуатацію системи 

відеоспостереження.  

КП «ЦУІТ» надає пропозиції щодо виділення коштів на 2019 рік. 

Зміни до завдань міської цільової програми «Безпечне місто Запоріжжя» 

тис. грн. 

Найменування показника Затверджено 

рішенням 

міської ради від 

28.02.2019 №54                             

Пропозиції 

щодо 

внесення 

змін 

Відхилення 

2019 2019  

Завдання 8 «Створення сенсорної частини системи відеоспостереження» 

Розробка проектно-                                                           

кошторисної документацій на 

програмно-апаратний комплекс 

системи 

100,616   

Постачання обладнання (камери 

відеоспостереження, комутаційні 

шафи, мережеве обладнання), 

ТМЦ (кабель) для організації 

системи зон відеоспостереження 

міста 

2 350, 639 19843,599 +17492,96 

Будівельні та інженерні роботи з 

організації системи зон 

відеоспостереження міста 

784,413 7382,087 +6597,674 



Програмне забезпечення, 

встановлене на камерах 

відеоспостереження 

 2 252,525 +2 252,525 

Враховуючи зазначене, пропонується внести зміни до програми 

«Безпечне місто Запоріжжя», а саме виділення коштів в сумі 26 343,159 

тис.грн.   

 

 

Начальник управління з питань 

транспортного забезпечення та  

зв’язку міської ради         О.О.Власюк 


