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РІШЕННЯ  

 
 

Від 22.02.2019 № 1578                                 38 сесія 7 скликання  
             м.Вінниця 

 

 

 

Про виконання Програми  

«Безпечне місто» на 2016-2018 роки  

 

Програма «Безпечне місто» на 2016-2018 роки (далі – Програма), 

затверджена  рішенням міської ради від 25.12.2015 року № 48 (зі змінами, 

внесеними рішеннями міської ради від 25.03.2016 року № 180, від 26.08.2016 

року № 358, від 29.09.2017 року № 870, від 22.12.2017 року № 997, від 

23.02.2018 року № 1085), спрямована на реалізацію заходів впровадження 

комплексної системи безпеки Вінниці «Безпечне місто», побудованої на основі 

сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв’язку, 

керування та оперативного реагування. Програма мала на меті забезпечити 

підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, здійснення 

належного моніторингу ситуації на важливих об’єктах міста, об’єктах 

благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, 

запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності 

інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку міста, для 

відповідного швидкого реагування. 

На сьогоднішній день завдяки успішній реалізації заходів Програми у 

місті функціонує система «Безпечне місто» - комплекс, що включає надійні 

канали зв'язку, розвинену систему відеоспостереження, організований 

постійний моніторинг та аналітику даних камер відеонагляду, обробку 

інформації, збереження масиву відеоматеріалів, швидке реагування на ситуації 

та надання необхідної інформації за запитами.  

Для забезпечення цілодобового спостереження за подіями міста, 

контролю ситуацій та оперативного реагування  на них, збереження та аналізу 

інформації, що надходить з системи відеоспостереження та відеоаналітики 

міста, моніторингу даних датчиків, пристроїв, засобів безпеки, здійснення 

заходів для попередження загрозливих подій, комунікації зі службами, 

відповідальними за безпеку у місті, з метою отримання ними достовірних даних 

про інциденти створено Ситуаційний центр міської ради. Центр безперервно 

працює з жовтня 2017 року у тестовому, з 2018 року - у повноцінному режимі. 

Моніторинг та оперативне реагування здійснюють співробітники 

Муніципальної поліції, Патрульної поліції, Служби надзвичайних ситуацій на 



спеціально облаштованих для зазначених цілей робочих місцях. Для наочного 

бачення як загальної інформації по місту, так і відеодемонстрації визначених 

ділянок Ситуаційний центр облаштовано комплексом «Відеостіна» 

(обладнання вартістю 2340,000 тис. грн придбано КП «Вінницький 

інформаційний центр» наприкінці 2017 року). 

Інформація до центру наразі надходить з понад 600 камер 

відеоспостереження, організовано доступ до інформації з систем відеонагляду, 

які належать організаціям різних форм власності. Забезпечено доступ до 

відеозаписів та відеоаналітики (в тому числі, розпізнавання автомобільних 

номерів) правоохоронних органів. У центрі налагоджено взаємодію з 

мешканцями – цілодобовий зв’язок з громадянами за допомогою різних каналів 

зв’язку (телефонні дзвінки та смс-повідомлення, месенджери, соціальні мережі) 

з метою виявлення, забезпечення швидкого реагування на небезпечні ситуації, 

попередження негативних проявів у місті. Від громадян через соціальні мережі 

інформація про вчинення правопорушення протягом 2018 року отримана 4393 

рази. 

Робота Ситуаційного центру сприяє підвищенню рівня розкриваності 

правопорушень, відеофіксація подій дозволяє отримувати реальні дані про них 

з подальшим відповідним реагуванням. За 2018 рік центром виявлено 13 430 

адміністративних правопорушень у сферах забезпечення безпеки дорожнього 

руху – 8 169, ДТП з потерпілими – 103, ДТП без потерпілих – 676, порушення 

публічного порядку – 1049, порушення Правил благоустрою території міста 

Вінниці – 3221. Надано інформаційну допомогу щодо розкриття Національною 

поліцією 306 кримінальних правопорушень, серед яких 7 умисних вбивств, 9 

тілесних ушкоджень (1 тяжке, 8 легких), 5 зґвалтувань, 145 крадіжок 

особистого майна громадян, 32 пограбування, 19 шахрайств, 6 випадків 

навмисного знищення або пошкодження майна, 38 незаконних заволодінь 

транспортними засобами, 10 хуліганств тощо. Надано інформаційну допомогу 

щодо виявлених адміністративних правопорушень у 1521 випадках. За 

запитами та заявами (Національної поліції, підприємств, установ та організацій, 

громадян, за ухвалою суду тощо) у 2018 році надано 427 відеозаписів.  

Збереження величезного масиву відеоінформації «Безпечного міста» 

протягом достатнього періоду часу забезпечує потужне серверне обладнання. 

Враховуючи постійне розширення системи відеонагляду, виконавчим 

комітетом міської ради у 2017 році придбано три сервера обробки та зберігання 

даних на суму 2589,6 тис. грн.   

Задача забезпечення розвитку та підтримки системи відеоспостереження 

у місті та оптичної мережі системи «Безпечне місто» покладена на 

КП «Вінницький інформаційний центр». У 2017 році на будівництво лінійно-

кабельних споруд телекомунікації з встановленням технічних засобів на 

об’єктах  та реконструкцію автоматизованої системи керування дорожнім 

рухом статутний капітал підприємства було поповнено на 4760,0 тис. грн. У 

2018 році на поповнення статутного капіталу КП «Вінницький інформаційний 

центр» для будівництва лінійно-кабельних споруд телекомунікації з 

встановленням технічних засобів на об'єктах з міського бюджету виділено 

5700,0 грн. 



В рамках виконання заходів Програми з кінця 2017 року-2018 рік до 

системи відеонагляду міської ради підприємством підключено камери 

відеоспостереження на об’єктах:  біля пам’ятника С. Петлюрі, просп. 

Космонавтів (ІІ – ІІІ черга), Центральний міський парк, Міський шаховий клуб, 

міський Аеропорт, зовнішні камери медичного центру «Салютем» 

(вул. Соборна, 46), камери Облавтодору (велика окружна та кленовий міст), ІІ 

черга Лісопарку, камери в районі «Тяжилів» («Мрія», озеро, кінцева 

тролейбусна зупинка), Парк Дружби народів, пішоходна зона по проспекту 

Юності від вул. Хмельницьке шосе до вул. Порика (І-ІІ черги), кругова 

розв’язка на перехресті вулиць Пирогова-Сабарівське шосе, камера біля КУП 

«ЕкоВін», камера біля КП «Вінницьке шляхове управління», камери на 

Староміському, Київському, Центральному мостах, спортивний майданчик в 

районі Оліяжиркомбінату, перехрестя просп. Юності-вул. Андрія 

Первозванного, спортивні майданчики ЗОШ 30, 18, стадіон Палацу дітей та 

юнацтва. До інформаційної мережі міської ради підключено 37 об’єктів 

загальноосвітніх шкіл, у всіх школах та на більшості переходів біля них 

забезпечується відеоспостереження. 

Підприємством здійснювалось прокладання оптоволоконної мережі на 

ділянках за проектом реконструкції АСКДР та мережі «Безпечне місто». 

Прокладено мережу по вулицям: Коцюбинського (від залізничного вокзалу до 

будівельного технікуму), вул. Хмельницьке шосе (від «Універмагу» до виїзду з 

міста), Келецька (від ринку «Урожай» до виїзду з міста) та вул. Пирогова (від 

«Універмагу» до ринку «Урожай»), тривають роботи з налагодження каналу 

зв'язку.  

В рамках виконання заходів Програми на замовлення виконавчого 

комітету міської ради наприкінці 2018 року проведено капітальний ремонт 

системи відеоспостереження у приміщенні міської ради (вул. Соборна, буд. 59). 

На зазначені цілі з міського бюджету виділено 393,495 тис. грн. 

Беручи до уваги потреби в забезпеченні ефективного використання 

відеозаписів та проведення моніторингу, стабільної та якісної роботи системи  

«Безпечне місто», швидке масштабування системи відеонагляду, виконавчим 

комітетом міської ради у 2017 році проведено оновлення програмного 

забезпечення та 137 ліцензій системи відеоспостереження, придбано 263 нових 

ліцензій на підключення камер, 8 ліцензій на підключення камер до системи 

розпізнавання номерів автомобілів на загальну суму 1160,000 тис. грн. Для 

впровадження системи відеоаналітики із застосуванням технологій штучного 

інтелекту, що має великі перспективи у розвитку системи «Безпечне місто» в 

частині забезпечення збору, швидкої та якісної обробки відеоданих, 

автоматичної фіксації порушень, автоматизації процесів моніторингу подій, що 

впливають на безпеку тощо, у 2018 році придбано програмні комплекси з 

аналітичної обробки відеоінформації, отриманої з системи відеоспостереження, 

на суму 1260,000 тис. грн. Для формування моделі використання штучного 

інтелекту та його можливостей проведено хакатон на базі Вінницького 

національного технічного університету, який показав доступність та 

перспективність таких технологій. Систему відеоаналітики у тестовому режимі 

наразі впроваджено на 9 об'єктах. 



Зважаючи на важливість подальшого розвитку та підтримки належного 

функціонування системи «Безпечне місто», подальші заходи цього напрямку 

реалізовуватимуться відповідно до Програми цифрового розвитку. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною 1 статті 59, пунктом 22 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Інформацію директора департаменту інформаційних технологій міської 

ради «Про виконання Програми «Безпечне місто» на 2016-2018 роки» взяти до 

відома. 

2. Зняти з контролю рішення міської ради від 25.12.2015 року № 48, від 

25.03.2016 року № 180, від 26.08.2016 року № 358, від 29.09.2017 року № 870, 

від 22.12.2017 року № 997, від 23.02.2018 року № 1085.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики (Ю. Зажирко) 

та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(В. Кривіцький). 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                            С. Моргунов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент інформаційних технологій міської ради 

Черненко Діна Сергіївна 

Начальник відділу інформатизації  
 

 

 

 


