
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Арцизької міської ради від 

26 січня 2021 року №163-VIII «Про затвердження  Програми   «Безпечна 

громада»  на 2021 рік» 

 

 

        Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 91 Бюджетного Кодексу 

України,  міська рада  
  

 

ВИРІШИЛА: 
 

        1. Внести зміни та доповнення до рішення Арцизької міської ради від 26 

січня 2021 року №163-VIII «Про затвердження  Програми   «Безпечна 

громада»  на 2021 рік, а саме: 
        1.1. Продовжити термін дії Програми «Безпечна громада»  на 2021 рік 

(далі – Програма) на 2022 рік. 

        1.2. У назві Програми слова  та цифри «на 2021 рік» замінити словами та 
цифрами «на 2021-2022 роки». 

        1.3. Викласти Програму у новій редакції (додається). 

         2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 
та інвестиційної діяльності та з питань промисловості, житлово-

комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв'язку та сфери 

послуг.                                                                          
 

                                                                           Проєкт рішення підготовлений 

Фінансовим управлінням 

Арцизької міської ради 
 

 
      

                                                                                                               

 

 

 
 

 

 
 

 



   Додаток  

                                                                         до рішення Арцизької міської ради 

                                                                         від ________  2021 року № _-VIIІ 
 

 
ПРОГРАМА 

«Безпечна громада»  на 2021-2022 роки  

 

1. Визначення проблеми 

    На фоні зростання соціально-політичної напруги в нашій країні, як ніколи, 

гостро постає питання посилення безпеки громадян, забезпечення 
нормальної життєдіяльності Арцизької міської територіальної громади і 

захисту комунального майна від умисного пошкодження, знищення або 

викрадення. 
    У зв’язку з цим, виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій 

роботі органу місцевого самоврядування (Арцизької міської ради) та 

правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування на 

надзвичайні ситуації, а також вчинення злочинів. При цьому, нові засоби та 
методи гарантування безпеки Арцизької міської територіальної громади 

обов’язково мають відповідати сучасним вимогам, забезпеченню надійності, 

стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі. 
    Арцизька міська територіальна громада має розвинену інфраструктуру, де 

проводяться численні масові заходи, актуальним є питання посилення 

безпеки дорожнього руху, зменшення кількості злочинів, що пов’язані із 

пошкодженням, знищенням або викраденням приватного та комунального, а 
також попередження скоєння правопорушень. Таким чином, для поліпшення 

ситуації, що склалася, виникає необхідність  встановлення систем охоронно-

попереджувальних сигналізацій з відео спостереженням у визначених місцях, 

з об’єднання усіх камер в єдину систему моніторингу.  
    Отже, створення Програми «Безпечна громада» на 2021-2022 роки (далі – 

Програма) обумовлено потребою впровадження комплексу програмно-

апаратних, технічних та організаційних заходів для посилення безпеки 
населення, захисту приватного і комунального  майна від протиправних 

посягань, захисту стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення 

життєдіяльності територіальної громади. 

 
2. Мета та завдання Програми 

    Метою створення Програми є: впровадження програмно-апаратних, 

технічних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, 
захисту приватного і комунального майна від протиправних посягань, захисту 

стратегічних об’єктів та об’єктів забезпечення життєдіяльності населених 

пунктів Арцизької міської територіальної громади. 

 
 



3. Завдання Програми 

1. Створення умов та необхідної платформи, щодо покращення 

рівня безпеки мешканців Арцизької міської територіальної громади.  

2. Збереження об’єктів благоустрою, комунального майна та 
історико-культурних цінностей населених пунктів територіальної громади, а 

саме в м. Арциз, с. Виноградівка, с. Делень, с. Главані, с. Кам’янське, с. 

Задунаївка, с. Холмське, с. Прямабалка, с. Нова Іванівка, с. Надеждівка. 

3. Запровадження нових форм і методів профілактики 
правопорушень.  

4. Підвищення реагування та покращення показників розкриття 

злочинів пов’язаних із пошкодженням або знищенням майна, його 
незаконним заволодінням, грабежами та розбійними нападами, тощо. 

5. Створення єдиної локальної мережі системи «Безпечна громада», 

до якої будуть входити усі камери зовнішнього відеонагляду в територіальній 

громаді. 
6.  Встановлення моніторингу за транспортними засобами на 

в’їздах/виїздах з населених пунктах Арцизької міської територіальної 

громади. 
7. Забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних 

умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями та дорогами населених 

пунктів Арцизької територіальної громади. 

8. Підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня 
дисципліни учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-

транспортні події, надзвичайні ситуації, аварії, тощо.  

 

4. Механізм виконання Програми 

     Виконання  Програми буде здійснювати Арцизька міська рада – головний 

розпорядник коштів міського бюджету - відповідальний виконавець.   

    Обсяг коштів на реалізацію цієї програми визначається рішенням про 

бюджет Арцизької міської територіальної громади на 2021 рік та на 2022 рік, 

виходячи з наявного фінансового ресурсу місцевого бюджету.  

5.Фінансове забезпечення та заходи реалізації виконання Програми 

       Фінансування Програми  здійснюватиметься за рахунок коштів  міського 

бюджету,  інших джерел, незаборонених чинним законодавством. Фінансовий 
ресурс міського бюджету   буде спрямовано  на придбання та встановлення 

систем охоронно-попереджувальних сигналізацій з відео спостереженням у 

визначених місцях.  
6.Очікувані результати 

Реалізація Програми дозволить за короткий період часу отримати 

наступні результати: 

- покращення охорони громадського порядку в населених пунктах 
Арцизької територіальної громади; 

- підвищення рівня безпеки в громадських місцях; 



- збереження об’єктів комунального майна та зменшення кількості 

злочинів, пов’язаних із пошкодженням, знищенням чи 

викраденням приватного або комунального майна Арцизької 

міської територіальної громади; 
- зниження кількості дорожньо-транспортних пригод; 

- підвищення рівня оперативного реагування правоохоронних 

органів у випадку скоєння злочинів в місцях здійснення відео 

нагляду, а також підвищення розкриття злочинів; 
- попередження скоєння злочинів, таких як пограбування, розбійні 

напади, незаконне заволодіння транспортними засобами, тощо. 

 

7. Організація виконання заходів програми 

          Контроль за виконанням Програми здійснює Арцизька міська рада. 

         Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснюють постійні 
комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестиційної діяльності та з питань промисловості, житлово-

комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв'язку та сфери 
послуг. 

 

 

                                                                                                                   Додаток 1 

Фінансування заходів по Програмі 

на 2021-2022 роки 

№ 

п/п 

Найменування  Обсяг коштів, 

які пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми 
Усього витрат 

на виконання 

Програми 

тис.грн. 
2021 рік 2022 рік 

1. 

 

Придбання та 

встановлення систем 

охоронно-

попереджувальних 

сигналізацій та камер  

відео спостереженням 

Обсяг ресурсів, 

усього, у тому 

числі 

1800,0 200,0 2000,00 

державний 

бюджет 
- - - 

обласний 

бюджет 
- - - 

бюджет 

Арцизької 

міської 

територіальної 

громади 

1800,0 200,0 2000,0 

 
 


