
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром )

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів): «Вінницяонлайн»
№  ....................................................................................................................................................................................................................................

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х", який вказує розмір 
витрат):

х великий □  малий

Проекг буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону):
.............................................м. Вінниця.....................

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

.............................................м. Вінниця.....................................................................................

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Розміщення відеокамер в ОСББ, школах, інших громадських місцях з можливістю 
подальшого перегляду ч / з інтернет в реальному часі на загальнодоступному сайті та 
також збереження і перегляд архіву.

5. Опис нроекгу (основна мета проекту: проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб ’ект, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов 'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):

Візуальний контроль в реальному часі віддалених об'єктів ч./з інтернет. Вирішує 
проблеми як охоронного комплексу-запобігання крадіжок, п ро н и к н еіЩЯГ ~г~ ^

порушення порядку, бізнес інтересів-ті ж пробки на дорогах, побутових проблем- ,;,ЕНЬ
[РЕЄСТРАЦІЙ ) в сРН£НЬ ЮГІІДИЧЬИХ ТА «Ш Ч Н И Х О С ІЕі

Дата 4  V .  04.
Індекс Юр  -  о/  - 7'



наприклад контроль за дітьми у дворі, стоянками автотранспорту, інформаційні запити, 
туризм.

План реалізації:
Підприємство, яке взяло на себе функції організатора, повинно:
1. Орендувати сервер на комерційній основі. На лютий 2016 комерційні фірми 
пропонують оренду сервера за 75-90 у.о (це для 20 камер з терміном зберігання інформації 
за останні 9-20 днів, залежно від руху), тобто собівартість цього запису вийде в районі 4-5 
у.о. в місяць.
2. Купівля програмного забезпечення на одну камеру 30 у.о.
3. Виготовлення сайту: 1000 у.е.
Оренду сервера і виготовлення сайту пропонують вінницькі підприємства.
Схема роботи.
1. Міськвиконком закуповує зовнішні відеокамери (1800-2300 грн) і програмне 
забезпечення (30 у.о.), організовує конкурс на установку відеокамер, сторона, що бере 
участь в конкурсі, зобов'язується надати інтернет (Імб / с) на камеру, 220У-5 10 XV на 
місяць, надає загальний доступ до камери на сайті, (не до архіву, до архіву -тільки 
власники, або уповноважені особи) і гарантує місячну оплату, приблизно рівну 
розрахунковою ціною на оренду сервера, тобто близько 4-5 у.о за одну камеру. 
(Підприємства, які надають дані послуги відеоспостереження надають їх мінімум за ціною 
в два рази вище). Потрібно продумати умови, якщо камера не працює більше визначеного 
терміну, Міськвиконком може вилучити і оголосити новий конкурс на розміщення 
відеокамери.
Хто завгодно мас право купити камеру і надавши спільний доступ до неї сплачувати 
розрахункову ціну на оренду сервера.
2. Міськвиконком реєструє на себе доменне ім'я і замовляє сайт, надалі, підприємство 
організатор оплачує роботу сайту від імені Міськвиконкому. Міськвиконком має право в 
разі невиконання умов, наприклад певного строку не роботи сайту має право розірвати 
договір і призначити іншого організатора.
3. Підприємство організатор орендує додаткові сервери, на яких розміщує камери на 
комерційної основі і розміщує рекламу.

1 Іідпиємства, задіяні в данному рішенні:
1. Підприємство, дата-центр, надає оренду сервера.
2. Підприємство, яке здійснює програмне забезпечення.
3. Підприємство -організатор, здійснює підключення камер, рекламне забезпечення, 

обслуговування а також розміщення камер на комерційній основі.
4. Місьвиконком-як власник камер, сайту, і як контролюючий орган.

Таким чином, мешканці місца зможуть ч/з сайт проглядати зображення камер в онлайн 
режимі, власники-переглядати архів.
Програмне забезпечення робить можливим підключення камер різних виробників, дає 
можливість службам охорони і іншим особам, державним органам виводити на будь- 
якому моніторі тільки потрібні камери,здійснювати онлайн нагляд та за згодую власників 
здійснювати перегляд архіву.
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6. Обґрунтування бенефіціарів проекту (>основні групи мешканців, які зможуть
користуватися результатами проекту)
.......Всі мешканці м. Вінниці а також гості нашого міста, та віддалено інші мешканці, які
мають доступ до інтернету.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
.......Почуття спокою і безпеки в рідному місті та гордість за
нього............................................................................................................................

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1 .видеокамера 60 шт.*2200 132 000

2.программ, обеспечение 60*850 51 000

З.Блок Питания Рое 60*600 36 000

4.Кабель (20м. из расчета на одну камеру) 10 грн. М. 12 000

5.установка камеры 60*200 12 000

6.Разработка сайта 27 000

РАЗОМ: 270 000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці 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 оригінап списку у  
паперовій формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМ1, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):tel/ 067-937- 
16-33

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
. . .vinnitsaonline@gmail.com...............................  для зазначених вище цілей

Підпис особи, т о  дає згоду на використання своєї електронної адреси.......................

з

mailto:vinnitsaonline@gmail.com


б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно):

а) фотографіяЛ', які стосуються цього проекту,
б) мапа з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
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