
                                                                
                                                          УКРАЇНА                                    

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

тридцять сьома сесія 

восьмого скликання 

  

РІШЕННЯ 

 

14 листопада  2022 року                    Деражня                                                  № 12 

 

Про затвердження «Програми встановлення системи відеоспостереження 

на території закладів освіти Деражнянської міської територіальної 

громади на 2022-2023 роки» 

  

Відповідно до п.22 ч.1 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійних комісій 

міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини 

та законності, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту, соціального захисту населення, з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада   

ВИРІШИЛА:  

  

1.Затвердити «Програму встановлення системи відеоспостереження на 

території закладів освіти Деражнянської міської територіальної громади на 

2022-2023 роки» (далі Програма, додається).  

 

 2. Фінансування Програми здійснювати в межах  асигнувань.    

 

 3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку  (голова комісії Оксана БЕРЕГОВА). 

                                                                                                                          

 

 

 Міський голова                                                                     Андрій КОВПАК 

 
 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Деражнянської  

міської ради  

від 14 листопада  2022 року 

№ 12 

 

 

 

 

Програма  

встановлення системи відеоспостереження  

на території закладів освіти  

Деражнянської міської територіальної громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Деражня, 2022 рік 



1. Загальна частина 

Програма встановлення системи відеоспостереження на території закладів освіти 

Деражнянської міської територіальної громади Хмельницької області (далі – Програма) 

розроблена з метою підвищення рівня безпеки, профілактики злочинності та боротьби з 

нею, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників навчально – виховного процесу. 

Впровадження Програми посилить взаємодію з органами поліції у протидії з усіма 

формами злочинності виключно в інтересах дітей. 

Програмою передбачено влаштування системи відеоспостереження на території 

закладів освіти  (далі - Система), шляхом встановлення камер відеоспостереження на 

будівлях закладів (по периметру) для  спостереження за територією  закладів освіти та з 

метою охорони будівель. 

Нормативно-правова база розроблення Програми: 

Програма відповідає пункту 2 частини 1 статті 38 та пункту 21 частини 3 статті 42 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Програма розроблена з 

урахуванням вимог Конституції України, Закону України “Про благоустрій населених 

пунктів” та інших нормативно-правових актів. 

       2. Мета та завдання Програми 

Метою Програми є створення умов та необхідної платформи щодо покращення 

безпеки та забезпечення громадського порядку на території навчальних закладів, 

збереження об’єктів благоустрою на їх території, запровадження методів профілактики 

правопорушень у шкільному середовищі, забезпечення захисту прав учасників навчально – 

виховного поцесу та збереження матеріально – технічної бази закладів. 

Впровадження системи відеоспостереження територій закладів освіти зможе 

покращити криміногенну ситуацію у молодіжному середовищі. Можливість фіксації та 

збору доказів з місць скоєння правопорушень сприятиме не тільки розкриттю злочинів, а їх 

попередженню та профілактиці. 

Основні складові мережі відеоспостереження: 

1) Відеоспостереження за територією закладів освіти – забезпечує безпеку перш 

за все дітей, сприяє попередженню правопорушень серед підлітків, забезпечує контроль за 

захистом будівель та території, забезпечує створення доказової бази у випадку здійснення 

правопорушень; 

2) Відеоспостереження для забезпечення контролю за безпекою учасників 

навчально – виховного процесу та охорони будівель і отримання інформації від усіх 

елементів системи із наданням доступу правоохоронним органам.  

 

Основними завданнями Програми є: 

1)  Посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я дітей; 

2) Забезпечення стабільного функціонування навчальних закладів, шляхом 

впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій;  



3) Комплексна взаємодія, координація спільних дій та зусиль адміністрацій закладів 

і правоохоронних органів, спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, 

злагодженого реагування на надзвичайні події, запобігання та подолання небезпечних 

ситуацій, збереження життя і здоров’я учасників навчально – виховного - процесу  та 

нормального функціонування закладів освіти; 

4) Постійний контроль подій, які відбуваються на території навчальних закладів, 

моніторинг показників та прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень;  

5) Підвищення безпеки учасників навчально – виховного процесу та посилення рівня 

їх дисципліни;  

6) Профілактика і попередження злочинності в учнівському середовищі, здійснення 

фіксації та збору доказової бази при скоєнні правопорушень;  

7) Здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (спостереження за 

територією, будівлями, дотримання правил благоустрою тощо). 

3. Строки та етапи виконання Програми 

Здійснення заходів Програми розпочинається в 2022 році та планується завершити в 

2023 році. 

Обсяг фінансування визначатиметься з деталізацією по роках. 

Конкретизація та планування кожного заходу з визначенням конкретних термінів 

виконання здійснюватиметься щорічно, в залежності від обсягів фінансування. 

Коригування заходів, термінів їх виконання здійснюється Деражнянською міською 

радою за поданням відділом освіти, молоді та спорту Деражнянської міської територіальної 

громади. 

4. Очікувані результати 

1. Підвищення рівня безпеки учасників навчально – виховного процесу, будівель та 

територій закладів освіти. 

2. Покращення безпеки та забезпечення громадського порядку на території закладів 

освіти. 

3. Зменшення кількості злочинів, скоєних з метою пошкодження комунального 

майна. 

4. Підвищення рівня реагування у випадку скоєння злочинів та збільшення кількості 

розкритих злочинів. 

5. Попередження скоєння дрібних злочинів та незаконного проникнення в 

приміщення закладів освіти. 

Реалізація Програми дозволить покращити безпеку та забезпечення громадського 

порядку на території навчальних закладів, збереження об’єктів благоустрою на їх території, 

запровадження методів профілактики правопорушень у шкільному середовищі, 



забезпечення захисту прав учасників навчально –виховного процесу та збереження 

матеріально – технічної бази закладів. 

Дані Системи відеоспостереження будуть відкриті для всіх зацікавлених осіб, які 

можуть стати ініціаторами встановлення відеокамер, включених у Систему, поблизу їх 

підприємств, організацій, торгових закладів, інших місць масового скупчення людей. 

Таким чином, Програма є ефективна і необхідна як для територіальної громади в 

цілому, так і для правоохоронних органів, як певна запорука забезпечення громадського 

порядку, охорони об’єктів територіальної інфраструктури та безпеки. 

 5. Фінансове забезпечення Програми 

Головний розпорядник коштів  Відділ освіти, молоді та спорту  Деражнянської   

міської територіальної громади за рішенням Деражнянської міської ради VIII скликання  

Хмельницької області в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування 

Програми в межах видатків передбачених на відповідний рік, а також за рахунок інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством. 

6. Організація управління та контролю за ходом виконання     

Програми 

Здійснення контролю: 

- за виконанням заходів програми: постійна комісія з питань регламенту 

депутатської діяльності, етики, прав людини та законності, охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту населення (голова комісії 

Микола ЧЕРКАСЬКИЙ);  

   - за плануванням та використанням бюджетних коштів: постійна комісія 

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

(голова комісії Оксана БЕРЕГОВА)  

Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється з метою 

забезпечення досягнення мети Програми. 

7. Внесення змін до Програми 

У випадку необхідності та змін в діючому законодавстві України, до Програми 

вноситимуться відповідні зміни згідно рішення Деражнянської міської ради. 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

I. ПАСПОРТ 

Програми  встановлення системи відеоспостереження на території закладів 

освіти  Деражнянської міської територіальної громади Хмельницької області 

 

 
1. Ініціатор розроблення Програми Відділ освіти, молоді та спорту  Деражнянської 

міської територіальної громади 

 

2. Підстава для розроблення Програми Закони України „Про освіту”, „Про загальну 

середню освіту”,статті 25,26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні” 

 

3. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту  Деражнянської 

міської територіальної громади 

 

4. Головний розпорядник коштів   Відділ освіти, молоді та спорту  Деражнянської 

міської територіальної громади 

 

5. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти, молоді та спорту  Деражнянської 

міської територіальної громади 

 

6. Учасники Програми Відділ освіти, молоді та спорту  Деражнянської 

міської територіальної громади 

 

7. Термін реалізації Програми 2022-2023 роки 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми (для 

комплексних Програм) 

 

Місцевий бюджет,інші джерела незаборонені 

законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього (грн.), 

у тому числі : 

 

400 000 грн . 

9.1 коштів місцевого бюджету  400 000 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

   

 Програма встановлення системи відеоспостереження на території закладів освіти 

Деражнянської міської територіальної громади Хмельницької області (далі – Програма) 

розроблена з метою підвищення рівня безпеки, профілактики злочинності та боротьби з 

нею, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників навчально – виховного процесу. 

Впровадження Програми посилить взаємодію з органами поліції у протидії з усіма 

формами злочинності виключно в інтересах дітей. 

Програмою передбачено влаштування системи відеоспостереження на території 

закладів освіти (далі - Система), шляхом встановлення камер відеоспостереження на 

будівлях закладів (по периметру) для  спостереження за територією  закладів освіти та з 

метою охорони будівель. 

 

ІІІ.  Мета та завдання Програми 

Метою Програми є створення умов та необхідної платформи щодо покращення 

безпеки та забезпечення громадського порядку на території навчальних закладів, 

збереження об’єктів благоустрою на їх території, запровадження методів профілактики 

правопорушень у шкільному середовищі, забезпечення захисту прав учасників навчально – 

виховного поцесу та збереження матеріально – технічної бази закладів. 

Впровадження системи відеоспостереження територій закладів освіти зможе 

покращити криміногенну ситуацію у молодіжному середовищі. Можливість фіксації та 

збору доказів з місць скоєння правопорушень сприятиме не тільки розкриттю злочинів, а їх 

попередженню та профілактиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV. Перелік завдань, заходів та показників Програми на 2022-2023 роки 

 

№ 

з/п 
Назва завдання 

Строк 

виконання 

заходу, 

показника 

Виконавці 

заходу, 

показника 

Джерела 

фінансування 

 

Очікуваний результат 

1. 

Визначення переліку 

критично важливих 

об’єктів та об’єктів 

захисту для 

встановлення Системи 

та визначення 

конкретних місць 

установки відеокамер 

01.11.2022-

31.12.2023 

Відділ 

освіти 

Не потребує 

фінансування 

- скоординована 
робота відділу освіти та 
правоохоронних 
органів у напрямку 
посилення безпеки 
дітей та захисту майна; 

- підтримка 

громадського порядку; 
- посилення 
безпеки дітей, 
гарантування 
забезпечення їх захисту 
з боку влади та 
правоохоронних 
органів; 
- успішна протидія 
можливим загрозам 
інтересам 
держави,провокаціям, 
проявам тероризму; 
- покращення 

криміногенного стану; 

- підтримка 
нормальної 
життєдіяльності 
закладів освіти; 
- попередження та 
успішне подолання 
небезпечних та 
надзвичайних ситуацій, 
мінімізація їх наслідків; 

- підвищення рівня 

дисципліни учасників 

навчально – виховного 

процесу; 

зростання фективності 

прийняття перативних та 

стратегічних 

управлінських рішень 

щодо забезпечення 

безпеки закладах освіти. 

2. 

Встановити камери 

відеоспостереження та 

інші пристрої системи 

відповідно до визначеної 

черговості, забезпечити 

автономне живлення 

систем в закладах освіти               

Протягом 

року 

Відділ 

освіти 

місцевий 

бюджет -  2022 

р.–250 тис.грн 

на 2 заклади,      

2023 р. – 150 

тис.грн. на                          

1 заклад. 

 



Додаток 2 

Перелік закладів освіти для реалізації  

Програми  встановлення системи відеоспостереження  

на території закладів освіти Деражнянської міської територіальної громади 

 

№ 

з/п 

Назва закладу Місце знаходження 

1 Деражнянський ліцей №1 імені 

Петра Стрілецького  

 

м.Деражня, вул. Миру 64,    вул. Лесі 

Українки, 5 

2 Деражнянський ліцей № 2  м.Деражня, вул. Лесі Українки, 9 

 

3 Деражнянський ліцей № 3 імені 

Героя України Івана Зубкова  

м.Деражня, вул. Володимира Соломчука, 2 

 

 

 

Міський голова                                                                        Андрій КОВПАК 

 

 


