
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження Програми розвитку і удосконалення 
системи зв'язку, оповіщення та інформатизації в місті 

Відповідно до законів України „Про Цивільну оборону України", „Про 
захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру", „Про телекомунікації", постанови Кабінету Міністрів 
України від 15.02.1999 № 192 „Про затвердження Положення про організацію 
оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях", керуючись пунктом 22 статті 
26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", для оперативного 
реагування на надзвичайні ситуації, інформування та оповіщення населення про 
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на території міста та 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально - економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Програму розвитку і удосконалення системи зв'язку, 
оповіщення та інф орматизації в місті. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити 
фінансування заходів Програми в межах бюджетних призначень. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Голубовського Г Л 

Міський голова ІЛЗ.Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 



Затверджено 
Рішення сесії Броварської міської ради 
від « » 2011 №_*__ 

Програма 
розвитку і удосконалення системи зв'язку, оповіщення та 

інформатизації в місті 

Загальні положення. 

Місцеве проводове мовлення та радіозв'язок, як складова частина 
державної системи зв'язку та оповіщення, є важливими засобами масової 
інформації та оповіщення населення, міських служб, підприємств, установ та 
організацій в умовах загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, прийняття 
відповідних дій для збереження життя, здоров'я людей, збереження 
матеріальних цінностей, забезпечення сталої роботи систем життєзабезпечення 
населення та його соціального добробуту. 

Програма розвитку і удосконалення системи зв'язку, оповіщення та 
інформатизації в місті розроблена відповідно до Закону України «Про 
телекомунікації», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 р. №192 
«Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у 
надзвичайних ситуаціях» і спрямована на вирішення соціально важливих 
проблем розвитку радіомовлення і зв'язку. 

Станом на 01.01.2011 року в місті знаходиться 6271 абонент проводового 
мовлення і їх кількість з року в рік скорочується. 

Обладнання радіовузлів та лінії радіомовлення працюють тривалий час і 
вимагають значних витрат на ремонт та технічне обслуговування. 

Аварійні диспетчерські служби комунальних підприємств, Броварське 
управління ГУ МНС, Броварське управління ГУ МВС, центральна районна 
лікарня та інші не мають єдиного каналу радіозв'язку, який би дозволив 
здійснювати оперативне реагування на надзвичайні ситуації. 

На сьогодні існує потреба у проведенні якісних змін у вище зазначеній 
сфері за допомогою встановлення в людних місцях вуличної системи 
оповіщення та створення єдиної системи радіозв'язку для служб, причетних до 
реагування на надзвичайні та аварійні ситуації у сфері життєзабезпечення 
населення, стихійних та екологічних лих. 

Мета Програми: 

Метою Програми є будівництво загальної доступної мережі оповіщення 
населення через вуличні гучномовці. Забезпечення радіозв'язком відповідних 
міських служб, підприємств, установ, які здійснюють діяльність у сфері 
цивільної оборони (цивільного захисту). 
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Основним завданням Програми є: 

- впровадження дієвої системи радіозв'язку на єдиному частотному каналі 
усіх служб міста; 

- створення гнучкої системи оповіщення населення в умовах стихійного 
лиха, при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій. 

Фінансове забезпечення Програми: 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, які 
щороку передбачаються в міському бюджеті відповідно до кошторису 
(додається). 

Очікувані результати від реалізації заходів Програми: 

Реалізація Програми дасть можливість: 
- організувати міську мережу вуличного оповіщення мешканців міста при 

надзвичайних ситуаціях; 
- проводити трансляцію в усіх мікрорайонах святкових заходів, які 

проводяться в місті та організовувати інформаційне забезпечення мешканців 
міста; 

- забезпечити оперативним радіозв'язком служб міста на єдиному 
частотному каналі для реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 
природного характеру; 

- забезпечити органи виконавчої влади, служби міста, підприємства 
єдиною інформаційною базою щодо реагування на надзвичайні ситуації, 
оперативного прийняття рішення щодо дій, координація та контроль за 
здійсненням заходів з локалізації і ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Заходи Програми 
розвитку і удосконалення системи зв'язку, оповіщення та 

інформатизації в місті 

І етап 
1. Придбання рупорних гучномовців в кількості 14 пгг. 
2. Реконструкція ліній озвучення та встановлення гучномовців по 

вулицях: 
- Гагаріна, із встановленням додаткових 6 гучномовців до 9 існуючих; 
- Незалежності, із встановленням 4 гучномовців; 
- Красовського, із встановленням 2 гучномовців напроти ТЦ «Форум» 

(без трансляції святкових заходів); 
- Шевченка, із встановленням 2 гучномовців напроти БУФК (без 

трансляції святкових заходів); 



Виконком міської ради, ЦТП №1 ВАТ «Укртелеком». 

2011 рік. 

3. Придбання засобів радіозв'язку для служб, причетних до реагування на 
надзвичайні та аварійні ситуації у сфері життєзабезпечення населення, 
стихійних лих. 
Виконком міської ради. 

2011рік. 

Петап 

1. Проектування та будівництво мережі звукофікації вулиць міста. 

Виконком міської ради, ЦТП №1 ВАТ «Укртелеком». 

2012-2015 роки. 
2. Створення єдиного міського координаційного центру для дій у кризових 
ситуаціях та оснащення його інформаційно-технічними засобами, 
засобами радіозв'язку. 

Виконком міської ради, ЦТП №1 ВАТ «Укртелеком». 

2012-2015 роки. 

Міський голова ІЛЗ.Сапожко 



№з/п Програми Термін 
виконання 

1 2 5 б 7 8 
2011 2012 2013 2014 2015 

4 5 б 7 8 
Всього Із міського 
бюджету: 
тис. гри. 2011-2015 

роки 
Придбання та встановлення вуличних рупорних гучномовців для оповіщення населення та озвучення святкових 

заходів в місті , 
Показники виконання: 
тис. гри. 15 15 - - - -

Придбання та введення в експлуатацію засобів радіозв'язку служб міста, причетних до реагування на 
надзвичайні, аварійні ситуації, стихійні та екологічні лиха 

Показники виконання: 
тис. гри. 40 40 - - і -

Проектування та будівництво мереж звукофікації вулиць міста 

Показники виконання: 
тис. гри. 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Створення єдиного координаційного центру для дій у кризових ситуаціях і оснащення його інформаційно-
технічними засобами та засобами радіозв'язку 

Показники виконання: і ї ї 1 



тис. грн. 1 80,0 - 20*0 20,0 20,0 20,0 

ВСЬОГО (тис. грн.): 535,0 55,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Міський голова І.В.Сапожко 


