
Додаток 1 до Положення про 

громадський бюджет (бюджет 

участі) у місті Чернігові 
 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чернігові на 2020 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
42 

 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  

Зовнішня безпека Чернігівського ліцею № 22 (встановлення камер відео-

спостереження) 

 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує 

тип проекту): 

проект:   х малий       
    великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву 

житлового масиву/мікрорайону):  

Чернігівський ліцей № 22 

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

м. Чернігів , вул. Рокоссовського 45-Б, Чернігівський ліцей № 22 

 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів) 

 

Відео-нагляд має певні функціональні можливості: 

безперервне цілодобове спостереження за зоною, що охороняється; 

можливість встановити камери як по всій площі, так і в конкретних зонах; 

наявність датчика руху; 

збереження даних про події, що відбуваються; 

автоматичне порівняння реєстрованих і архівних даних. 

Недостатньо встановити обладнання – важливо забезпечити його стабільну 

роботу. 
  

  

  



 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на 

суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту): 

Відеоспостереження - один з найбільш ефективних методів забезпечення 

безпеки  освітнього закладу. Установка відеокамер дозволяє контролювати 

все, що відбувається, у режимі онлайн, незалежно від місцезнаходження. 

Вчасно зреагувати у разі несанкціонованого злому, спроби крадіжки 

цінностей, порушенні правопорядку; контролювати всі переміщення 

співробітників, оптимізувати пропускну систему.  

Відеоспостереження забезпечене картою пам'яті й записуючим пристроєм, 

що надає можливість переглянути зйомку попередніх днів, порівняти 

архівні та дані, що реєструються. 
  

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для 

мешканців міста Чернігова у разі його реалізації: 

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, 

годин роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії 

мешканців, які зможуть і які не зможуть користуватись результатами 

реалізації даного проекту)  

Даний проект є загальнодоступним для мешканців мікрорайону, 

уможливлює вільне й безпечне переміщення територією освітнього 

закладу учнів, їх батьків, учителів у вечірній час.  

У випадках виникнення інцидентів – відео-нагляд - допомога 

правоохоронним органам, своєчасне врегулювання конфліктних ситуацій у 

межах ліцею. 
 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його 

бенефіціари (основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно 

стосується; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання 

повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше 

життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть користуватися 

результатами реалізації завдання)  
  

Сучасні засоби відеоспостереження в освітньому закладі допоможуть: 

- підвищити рівень безпеки дітей, їх батьків, учителів, мешканців 

мікрорайону в вечірній час; 

- учителям, соціальному педагогу, психологу з’ясовувати деталі, причини 

й попереджати небезпечні ситуації; визначати реальні обставини тих чи 

інших непорозумінь; 

- батькам бути впевненими в тому, що дитина в межах освітнього закладу в 

безпеці. 

- завдяки зберіганню відеозапису можливо з'ясувати обставини тієї чи 

іншої події через певний проміжок часу; 

- інформацію з записуючих пристроїв, встановлених в освітньому закладі, 

можна використовувати офіційно як доказ у правоохоронних органах. 



8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх 

орієнтовна вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. 16-канальный Penta-brid 4K Mini 1U XVR 

видеорегистратор XVR7116HE-4KL-X 
 

2. Комутатор ZTP-ZP1016-HPoE 16 портов PoE, 2 порта 

Uplink (1Гбит), 2 порта  SFP ZetPro 
 

3. Відеокамера 2Mп 25x Starlight PTZ HDCVI камера с 

ИК подсветкой DH-SD49225I-HC-S3 
 

4. Відеокамера ZIP-2224SR5 ZetPro  - 15 штук  

5. Шафа 9U  

6. Джерело безперебiйного живлення ZIP-IPSS-0512 з АБ 

12В 17А 
 

7. HDD 8Тб  

8. Монитор 24  

9. Кабель UTP + Монтажні матеріали  

10. Роботи по монтажу та пуско-наладці  

11. Проектна документація  

РАЗОМ: 300 000 

 

 

 

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які 

належать до територіальної громади міста Чернігова, мають право 

голосу та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), 

що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж 

форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати 

оригінал списку у паперовій формі).  

 

10.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть 

загальнодоступні, у тому числі для авторів інших пропозицій, 

мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, 

інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  



b)  elenamog62@gmail.com    для зазначених вище цілей 

 ……………………  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси  

…………………… 

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для 

зазначених вище цілей. 

 

Примітка:  

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської 

міської ради), вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є 

недоступною для громадськості.  

 

11. Інші додатки (якщо стосується): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?  

…………………………………………………………………………………….………… 


