УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
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від

Стрижов С. В.
s.strizh@ukr.net

Вашу
електронну
петицію
стосовно
встановлення
камер
відеоспостереження,
розглянуто
управлінням
житлово-комунального
господарства Чернігівської міської ради.
За результатами розгляду повідомляємо, що у рамках Програми
«Безпечне місто Чернігів на 2016-2017 роки» на замовлення управління
житлово-комунального господарства міської ради виконуються роботи по
встановленню системи відеоспостереження вулиць міста Чернігова.
Відповідно до ПКД в 2016 році передбачено встановити 7 камер
відеоспостереження для убезпечення дорожнього руху, ще 20 відеокамер
передбачені для охорони громадського порядку та в місцях скупчення
громадян.
В наступному році буде продовжено реалізацію Програми. Перелік місць
для встановлення камер відеоспостереженя буде узгоджено з Чернігівським
ГУНП України у Чернігівській області для відеоконтролювання за міськими
об’єктами з масовим перебуванням людей (площі, вулиці та інші місця
найбільш масового скупчення та перебування людей, транспортні засоби
колективного використання, тобто потенційно криміногенні ділянки міста).

Начальник управління
Дейнеко 43256

Я. В. Куц
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