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На Ваш запит на публічну інформацію від 24.09.2019 надаємо копії
рішення ХХХУІІІ сесії міської ради УІІ скликання від 03.09.2019 «Про
реалізацію проекту впровадження інформаційно-аналітичних технологій в ЗОШ
Кременчука - «Безпечна школа» та «Пропозиції проекту до обласного конкурсу
проектів розвитку територіальних громад Полтавської області 2019»,

Також повідомляємо, що статтею 23 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» передбачено право запитувача на оскарження рішень, дій
чи бездіяльності розпорядників інформації до суду відповідно до Кодексу
адміністративного судочинства України.

Додаток: копії рішення ХХХУІІІ сесії міської ради УІІ скликання від
03.09.2019 «Про реалізацію проекту впровадження інформаційно-аналітичних
технологій в ЗРШ Кременчука - «Безпечна школа» на 2 арк. у 1 прим. та
«Пропозиція проекту до обласного конкурсу проектів розвитку територіальних
громад Полтавської області 2019» на 1 арк. у 1 прим. У електронному вигляді.

Керуючий справами
виконкому міської ради

Петренко 743987

Р. ШАПОВАЛОВ
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Проект

КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХУІІІ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 0 3 вересня 2 0 1 9 року
м.Кременчук

Про реалізацію проекту

впровадження інформаційно-

аналітичних технологій в 3 0 Ш

Кременчука - «Безпечна школа»

З метою участі в обласному конкурсі проектів розвитку територіальних
громад Полтавської області 2019 року проекту «Безпечна школа» щодо
впровадження сучасних інформаційно-аналітичних технологій в
загальноосвітніх закладів міста, в рамках виконання заходів Програми
впровадження інформаційно-аналітичної системи «Безпечне місто» у
Кременчуці на 2019 - 2021 роки, керуючись п. 2З ч. 1 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» Кременчуцька міська рада
Полтавської області

ВИРІшила:

1. Розглянути проект впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій в ЗОШ Кременчука «Безпечна школа», який подається на участь в
обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської
області 2019 року.

2. Схвалити проект «Безпечна школа» та, в разі здобуття перемоги в
обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської
області 2019 року, передбачити у міському бюджеті м. Кременчука на 2020 рік
кошти У сумі 600,00 (шістсот тисяч гривень, ОО копійок) для співфінансування
даного проекту.

З. Оприлюднити дане рішення відповідно до вимог законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого

заступника міського голови Пелипенка В.М., заступника міського голови -
начальника фінансового управління виконавчого комітету Кременчуцької
міської ради Полтавської області Неіленко Т.Г., постійну депутатську комісію
міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
інвестиційної політики (голова комісії Плескун О.В.).

Міський голова В.О. МАЛЕЦЬКИЙ



Пояснювальна записка
до проекту рішення Кременчуцької місько'!: ради ПttJlтаВСБко'''-області від

03 вересня 2019 року «Про реалізацію проекту щодо впровадження

ІНформаційно-комунікаційних систем в ЗОШ Кременчука - «Безпечна

школа»

Полтавська обласна рада щорічно проводить обласний конкурс проектІВ
розвитку територіальних громад Полтавської області.

У 2019 році одним із напрямків подання проектів визначено
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та інших сучасних
технологій муніципального менеджменту. Для участі у конкурсі від міста
Кременчук пропонується розглянути проект «Безпечна школа».

Підтримка безпеки дітей під час перебування в загальноосвітніх
навчальних закладах є одним із пріоритетних завдань адміністрацій цих
установ. Вирішення цієї задачі, як правило, ускладняється обмеженою
можливістю візуального контролю території закладу і поведінки учнів.
Відправивши дитину в школу, батьки повинні бути впевненими в тому, що Їх
дитина в цілковитій безпеці. Вирішити цю проблему можливо за допомогою

• оо. •

оргаюзаЦl1 системи В1Деоспостереження.
Установка відеоспостереження в школі переслідує такі цілі:
1. встановлені камери відеоспостереження на зовнішньому периметрі

школи, на її входах і виходах, зафіксують будь-який рух в зоні їх дії,
дозволяючи здійснювати контроль і своєчасне реагування на можливе
проникнення на територію навчального закладу сторонніх осіб, запобігати

. .
вандалІЗМУ,краДІжкам;

2. відеоспостереження, встановлене в навчальних закладах, буде
дисциплінувати не тільки учнів, а й педагогів (дотримання ТРУДОВО)
дисципліни, виконання службових обов'язків і т.д.);

3. відеоспостереження на прилеглій до школи теРИТОРI1 дозволяє
. . .

контролювати порядок на перервах І П1сляУРОКІв;
4. при підключенні відеоспостереження до Інтернету, батьки учнів за

допомогою пароля доступу в режимі он-лайн зможуть бачити, чим зараз
зайнята Їх дитина, як вона себе почуває (відеоспостереження через Інтернет);

5. відеоспостереження в школі виключить шантаж і вимагання, продаж
наркотиків. Всі дії будуть зафіксовані камерами і всі відеозаписи будуть
служити доказами батькам, а при необхідності - правоохоронним органам.

Заступник директора

КП «Інститут розвитку Кременчука» П.В. БЕДРАЦЬКИЙ



Назва проекту:

Цілі прое,,-гу:

ТеРllТорія на яку проект
маПlме вплив:
Орієнтовна кількість
ОТРllмувачів ВllГОд
СПIСЛlIі! ОШІСпроекту:

Очікувані результати:

Ключові заходи проекту:

Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

Джерела фінансування:
Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:
Інше

ІІРОПОЗlЩlЯ ІІРОЕКТУ
до обласного конкурсу проектів розвитку

територшльних громад Полтавської області 2019
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в ЗОШ Кременчука «Безпечна
школа»
Встановлення системи відеоспостереження в ЗОШ міста Кременчук, як складового
елементу інформаційно-аналітичної системи «Безпечне місто».
м. Кременчук

Близько 5-7 тис. населення міста (учні та їх батьки)

Забезпечення безпеки дітей під час перебування в навчальних та дошкільних закладах є
одним із пріоритетних завдань адміністрацій цих установ.

Вирішення цієї задачі, як правило, ускладнюється відсутністю передбачених штатним
розписом фахівців в сфері організації безпеки. а також обмеженою можливістю візуального
контролю території закладу і поведінки учнів. Всі батьки хотіли б бути впевненими в тому,
шо поки їх дитина в школі - вона в цілковитій безпеці.
Вирішити цю проблему можливо за допомогою організації системи відеоспостереження.
Установка відеоспостереження в школі переслідує такі цілі:
- встановлені камери відеоспостереження в коридорах школи, на 'Іі входах і виходах,

зафіксують будь-який рух в зоні їх дії, дозволяючи здійснювати контроль і своєчасне
реагування на можливе проникнення на територію навчального закладу сторонніх осіб,
запобігати вандалізму, крадіжкам;

- - віііеоспостереження, встановлене в класах і лабораторіях фіксуватиме навчальний
процес. При виникненні будь-яких конфліктних ситуацій, адміністрація школи, а також
при необхідності батьки учнів зможуть переглянути записи уроку і розібратися з
ситуаЦІЄЮ,що виникла;

- відеоспостереження, встановлене в навчальних закладах, буде дисциплінувати не тільки
учнів, а й педагогів (дотримання трудової дисципліни, виконання службових обов'язків і
Т.Д.);

- відеоспостереження на прилеглій до школи території дозволяє контролювати порядок
на перервах і після уроків:

- при підключенні відеоспостереження до Інтернету, батьки учнів за допомогою пароля
доступу в режимі он-лайн зможуть бачити, чим зараз зайнята їх дитина, як вона себе
почуває (відеоспостереження через Інтернет):

- можливість проводити відкриті уроки в режимі реального часу.
відеоспостереження в школі виключить шантаж і вимагання, продаж наркотиків. Всі дії
будуть зафіксовані камерами і всі відеозаписи будуть служити доказами батькам, а при
необхідності - правоохоронним органам.

Розробка системи відеоспостереження для шкІЛ починається з виявлення стратегічно
важливих ділянок, які необхідно оснастити камерами відеоспостереження.
• Зовнішня територія навчального закладу.
• Хол, коридори, їдальня, гардероб (тобто місuя великого скупчення дітей);
• Службові приміщення.
Відеоспостереження зовнішньої шкільної території. Камери відеоспостереження ПОВИННІ
обов'язково відображати ситуацію на всіх входах І виходах в будівлю школи. Ці камери
допоможуть виявляти проникнення в школу сторонніх осіб.
Внутрішні відеокамери. У холах і коридорах і інших місuях великого скупчення дітей.
Головне завдання камер відеоспостереження в цих зонах: моніторинг загальної ситуації.
обстановки з можливістю ідентифікації людей. Крім того, в разі пожежі саме ці дві зони є
найбільш важливими і вимагають контролю.
Відеокамери в службових ПРИМІщеннях школи. Службові ПРИМІщення є місцем
з о с е р е д ж е н н я м а т е р іа л ь н и х ц ін н о с т е й . У С Т Й Н О R К Й R ід е о с п о с т е р е ж е н н я в с л у ж б о в и х

приміщеннях дозволяє забезпечувати комплексний моніторинг і істотно поліпшити роботу
системи сигналізації (при 'Іі наявності).
з 01.2020 - до 12.2020

1200,0 тис. грн.

Місцевий бюджет, обласний бюджет, інші
Кременчуцька міська рада Полтавської області,
КП «Інститут розвитку Кременчука»


