
 

  

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від _____________ №_________ 
                            м. Житомир 

 

Про передачу систем відеоспостереження 

закладів охорони здоров’я міста 

З метою підвищення рівня безпеки в закладах охорони здоров’я міста, 

своєчасного та ефективного реагування на надзвичайні ситуації та події, 

відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Дозволити комунальному підприємству «Лікарня № 1» Житомирської 

міської ради передати в оперативне управління комунальному підприємству 

«Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради системи 

відеоспостереження згідно з додатком 1. 

2. Дозволити комунальному підприємству «Лікарня № 2 

ім. В.П.Павлусенка» Житомирської міської ради передати в оперативне 

управління комунальному підприємству «Міський інформаційний центр» 

Житомирської міської ради системи відеоспостереження згідно з додатком 2. 

3. Дозволити комунальному підприємству «Дитяча лікарня імені 

В.Й.Башека» Житомирської міської ради передати в оперативне управління 

комунальному підприємству «Міський інформаційний центр» Житомирської 

міської ради системи відеоспостереження згідно з додатком 3. 

4. Директорам комунального підприємства «Міський інформаційний 

центр» Житомирської міської ради, комунального підприємства «Лікарня №1» 

Житомирської міської ради, комунального підприємства «Лікарня №2 

ім. В. П. Павлусенка» Житомирської міської ради, комунального підприємства 

«Дитяча лікарня імені В.Й.Башека» Житомирської міської ради провести 

приймання-передачу згідно з вимогами чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                          С. І. Сухомлин 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

 ______________№ ____ 

 

ПЕРЕЛІК 

обладнання комунального підприємства «Лікарня № 1» Житомирської міської 

ради, яке передається КП «Міський інформаційний центр» Житомирської 

міської ради 
№ 

п/

п 

Найменування Інвентарн

ий номер 

Кількість, 

комплект 

Первісна 

вартість, 

грн. 

Знос, 

грн. 

1 Комплект обладнання 

відеоспостереження, в т.ч.:  

10480184 1 19700,00 4925,10 

- зовнішня ІР  відеокамера 

(матриця 2Мріх 1920х1080) 

    

- внутрішня ІР  відеокамера 

(матриця 2Мріх 1920х1080) 

    

- джерело безперебійного 

живлення 5А, 220 ВТ, 50 Гц 

    

- Автоматичний вимикач 220 ВТ, 

50 ГЦ, 16А 

    

- комутатор     

- металева комутаційна шафа 

ІР54 та запірними пристроями 

    

- ліцензований програмний 

продукт (підключення 1-ї ІР 

камери на сервер 

відеоспостереження) 

 2   

2 Комплект обладнання 

відеоспостереження, в т.ч.:  

10480185 1 19700,00 4432,59 

- зовнішня ІР  відеокамера 

(матриця 2Мріх 1920х1080) 

    

- внутрішня ІР  відеокамера 

(матриця 2Мріх 1920х1080) 

    

- джерело безперебійного 

живлення 5А, 220 ВТ, 50 Гц 

    

- Автоматичний вимикач 220 ВТ, 

50 ГЦ, 16А 

    

- комутатор     

- металева комутаційна шафа 

ІР54 та запірними пристроями 

    

- ліцензований програмний 

продукт (підключення 1-ї ІР 

камери на сервер 

відеоспостереження) 

 

 

 

 2   

2 



1 2 3 4 5 6 

3 Комплект обладнання 

відеоспостереження, в т.ч.:  

10480186 1 19700,00 4432,59 

- зовнішня ІР  відеокамера 

(матриця 2Мріх 1920х1080) 

    

- внутрішня ІР  відеокамера 

(матриця 2Мріх 1920х1080) 

    

- джерело безперебійного 

живлення 5А, 220 ВТ, 50 Гц 

    

- Автоматичний вимикач 220 ВТ, 

50 ГЦ, 16А 

    

- комутатор     

- металева комутаційна шафа 

ІР54 та запірними пристроями 

    

- ліцензований програмний 

продукт (підключення 1-ї ІР 

камери на сервер 

відеоспостереження) 

 2   

4 Комплект обладнання 

відеоспостереження, в т.ч.:  

10480187 1 19700,00 4432,59 

- зовнішня ІР  відеокамера 

(матриця 2Мріх 1920х1080) 

    

- внутрішня ІР  відеокамера 

(матриця 2Мріх 1920х1080) 

    

- джерело безперебійного 

живлення 5А, 220 ВТ, 50 Гц 

    

- Автоматичний вимикач 220 ВТ, 

50 ГЦ, 16А 

    

- комутатор     

- металева комутаційна шафа 

ІР54 та запірними пристроями 

    

- ліцензований програмний 

продукт (підключення 1-ї ІР 

камери на сервер 

відеоспостереження) 

 2   

 

В.о.начальника управління  

охорони здоров’я міської ради     І.А.Шкап 

 

 

Керуючий справами О.М. Пашко 
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Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

 ______________№ ____ 

 

ПЕРЕЛІК 

обладнання комунального підприємства «Лікарня №2 ім.В.П.Павлусенка» 

Житомирської міської ради, яке передається КП «Міський інформаційний 

центр» Житомирської міської ради 
№ 

п/п 

Найменування Інвентар

ний 

номер 

Кількі

сть, 

шт. 

Первісна 

вартість, 

грн. 

Знос, 

грн. 

1 Комплект обладнання 

відеоспостереження, в т.ч.:  

10491601 1 19700,0 5976,0 

- зовнішня ІР  відеокамера (матриця 

2 Мріх 1920х1080) 

    

- внутрішня ІР  відеокамера 

(матриця 2 Мріх 1920х1080) 

    

- джерело безперебійного живлення 

5А, 220 Вт, 50 Гц 

    

- Автоматичний вимикач 220 Вт, 50 

Гц, 16А 

    

- комутатор     

- металева комутаційна шафа ІР54 

та запірними пристроями 

    

- ліцензований програмний продукт 

(підключення 1-ї ІР камери на 

сервер відеоспостереження) 

 2   

2 Комплект обладнання 

відеоспостереження, в т.ч.:  

10491602 1 19700,0 5976,0 

- зовнішня ІР  відеокамера (матриця 

2 Мріх 1920х1080) 

    

- внутрішня ІР  відеокамера 

(матриця 2 Мріх 1920х1080) 

    

- джерело безперебійного живлення 

5А, 220 Вт, 50 Гц 

    

- Автоматичний вимикач 220 Вт, 50 

Гц, 16А 

    

- комутатор     

- металева комутаційна шафа ІР54 

та запірними пристроями 

    

- ліцензований програмний продукт 

(підключення 1-ї ІР камери на 

сервер відеоспостереження) 

 2   

 

В.о.начальника управління  

охорони здоров’я міської ради     І.А.Шкап 

 

Керуючий справами О.М. Пашко 

4 



 

Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

 ______________№ ____ 

 

ПЕРЕЛІК 

обладнання комунального підприємства «Дитяча лікарня імені В.Й.Башека» 

Житомирської міської ради, яке передається КП «Міський інформаційний 

центр» Житомирської міської ради 
№ 

п/

п 

Найменування Інвентарни

й номер 

Кількість, 

комплектів 

Первісна 

вартість, 

грн. 

Знос, грн. 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

Комплект обладнання 

відеоспостереження, в т.ч.:  

10480141 1 19700,00 5417,5 

зовнішня ІР  відеокамера 

(матриця 2 Мріх 1920х1080) 

внутрішня ІР відеокамера 

(матриця 2 Мріх 1920х1080) 

джерело безперебійного 

живлення 5А, 220 Вт, 50 Гц 

автоматичний вимикач 220 

Вт, 50 Гц, 16А 

комутатор 

металева комутаційна шафа 

ІР54 та запірними 

пристроями 

- ліцензований програмний 

продукт (підключення 1-ї ІР 

камери на сервер 

відеоспостереження) 

 2   

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

Комплект обладнання 

відеоспостереження, в т.ч.:  

10480142 1 19700,00 5417,5 

зовнішня ІР  відеокамера 

(матриця 2 Мріх 1920х1080) 

внутрішня ІР відеокамера 

(матриця 2 Мріх 1920х1080) 

джерело безперебійного 

живлення 5А, 220 Вт, 50 Гц 

автоматичний вимикач 220 

Вт, 50 Гц, 16А 

комутатор 

металева комутаційна шафа 

ІР54 та запірними 

пристроями 

- ліцензований програмний 

продукт (підключення 1-ї ІР 

камери на сервер 

відеоспостереження) 

 2   

5 



1 2 3 4 5 6 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

Комплект обладнання 

відеоспостереження, в т.ч.:  

10480143 1 19700,00 5417,50 

зовнішня ІР  відеокамера 

(матриця 2 Мріх 1920х1080) 

внутрішня ІР відеокамера 

(матриця 2 Мріх 1920х1080) 

джерело безперебійного 

живлення 5А, 220 Вт, 50 Гц 

автоматичний вимикач 220 

Вт, 50 Гц, 16А 

комутатор 

металева комутаційна шафа 

ІР54 та запірними 

пристроями 

- ліцензований програмний 

продукт (підключення 1-ї ІР 

камери на сервер 

відеоспостереження) 

 2   

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

Комплект обладнання 

відеоспостереження, в т.ч.:  

10480144 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

19700,00 5417,50 

зовнішня ІР  відеокамера 

(матриця 2 Мріх 1920х1080) 

внутрішня ІР відеокамера 

(матриця 2 Мріх 1920х1080) 

джерело безперебійного 

живлення 5А, 220 Вт, 50 Гц 

автоматичний вимикач 220 

Вт, 50 Гц, 16А 

комутатор 

металева комутаційна шафа 

ІР54 та запірними 

пристроями 

Ліцензований програмний 

продукт (підключення 1-ї ІР 

камери на сервер 

відеоспостереження) 

 

 

В.о.начальника управління  

охорони здоров’я міської ради     І.А.Шкап 

 

 

Керуючий справами О.М. Пашко 
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