
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 LІ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
10 вересня 2020 року                    Ужгород                              № 2089 

 

Про укладання договору про 

спільну діяльність 

 

Відповідно до статей 26, 38, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись статтями 1130-1143 Цивільного кодексу 

України, Податковим кодексом України, Законом України «Про Національну 

поліцію», з урахуванням розпорядження голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації від 25.07.2016 р. № 365 «Про Програму профілактики 

злочинності на території Закарпатської області на 2016-2020 року» (зі змінами), 

рішення XXVIII сесії міської ради VII скликання від 11.10.2018 р. № 262 «Про 

Програму «Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки», листа Головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області 02.09.2020 

№323/106/01/11-2020, з метою сприяння діяльності Національної поліції у 

запровадженні інтегрованої системи відеоспостереження і відеоаналітики у 

мережі «Безпечне місто Ужгород», оперативної ліквідації надзвичайних 

ситуацій, об’єктивної фіксації подій, попередження протиправних дій та 

відеоконтролю за загальною обстановкою на території міста, 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Уповноважити міського голову на укладання від імені територіальної 

громади міста Ужгород в особі виконавчого комітету Ужгородської міської ради 

договору про спільну діяльність за участю: виконавчого комітету Ужгородської 

міської ради та головного управління Національної поліції в Закарпатській 

області на умовах визначених в додатку. 

2. З метою організації виконання цього рішення надати право виконавчому 

комітету від імені Ужгородської міської ради самостійно приймати рішення, 

пов’язані з такою спільною діяльністю, в тому числі, внесення змін та доповнень 

до договору про спільну діяльність, прийняття інших рішень, необхідних для 

ведення спільної діяльності. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

Міський голова   Богдан АНДРІЇВ 



Додаток 

до рішення LI сесії 

міської ради VII скликання 

10.09.2020 року № 2089 

 

      Договір про спільну діяльність 

  

місто Ужгород                                                         «___» _____________ 2020 року  

  

  Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, місцезнаходження 

зареєстровано за адресою: 88000, Україна, пл. Поштова, 3, код ЄДРПОУ – 

04053699, (надалі – Сторона–1) в особі міського голови Богдана АНДРІЇВА, 

який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області, 

місцезнаходження зареєстровано за адресою: 88008, Україна, вул. Ференца 

Ракоці, 13, код ЄДРПОУ – 40108913, (надалі Сторона – 2) в особі начальника 

управління Олександра ШЛЯХОВСЬКОГО, який діє на підставі Положення, 

разом іменовані як Сторони, уклали цей Договір про спільну діяльність (далі – 

Договір) про наступне:   

 

1. Загальні положення 

1.1. Шляхом підписання цього Договору Сторони підтверджують, що 

інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у сфері 

запровадження інтегрованої системи відеоспостереження і відеоаналітики у 

мережі «Безпечне місто Ужгород», оперативної ліквідації надзвичайних 

ситуацій, об’єктивної фіксації подій, попередження протиправних дій та 

відеоконтролю за загальною обстановкою на території міста.  

1.2. Сторони зобов'язуються здійснювати спільні дії у вищевказаній сфері 

з метою реалізації загальних інтересів і досягнення спільних цілей.  

1.3. Конфігурація системи відеоспостереження складається з програмно-

апаратного комплексу, ліцензійного програмного забезпечення, пристроїв 

фіксації відеоінформації та пристроїв фіксації відеоінформації з вбудованими 

функціями аналітичної обробки інформації (далі - відеокамери).  

   

2. Предмет договору 

2.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Сторона – 1, 

передає, а Сторона – 2 приймає потоки відеоданих та метаданих з встановлених 

відеокамер у м. Ужгород до системи відеонагляду «Безпечне Закарпаття» та 

надає Стороні – 1 доступ до перегляду онлайн трансляції, а також можливості 

перегляду архівних матеріалів з камер, що розташовані на території м. Ужгород 

засобами  системи відеонагляду «Безпечне Закарпаття». 

 2.2. Сторона – 1 за цим Договором зобов’язується передати у володіння 

майнові та немайнові права Стороні – 2 на використання програмно-

аналітичним комплексом «Безпечне Закарпаття» програмних ліцензій для 

підключення  камер.  



  2.3. Сторона – 1 за цим Договором зобов’язується утримувати та 

обслуговувати мережу відеокамер та каналів зв’язку між ними відповідно до 

Програми «Безпечне місто Ужгород». 

 

3. Права та обов’язки сторін 

3.1. Сторона – 1 має право:  

3.1.1. Отримувати доступ до перегляду онлайн трансляції, а також 

можливості перегляду архівних матеріалів з відеокамер, що розташовані на 

території м. Ужгород засобами  системи відеонагляду «Безпечне Закарпаття».    

3.1.2. У разі відсутності можливості перегляду камер відеоспостереження, 

що розташовані в м. Ужгород та архівних матеріалів з них чи некоректної 

роботи програмного забезпечення повідомляти Сторону – 2 з метою 

відновлення нормальної роботи.   

3.1.3 Вносити Стороні 2 пропозиції та зауваження щодо роботи системи 

відеонагляду. 

3.1.4. Припиняти для Сторони – 2 надання доступу до потоків відеоданих 

та метаданих з встановлених відеокамер у м. Ужгород у випадку невиконання 

Стороною – 2 своїх обов’язків за цим Договором. 

 3.2. Сторона – 1 зобов’язана:  

3.2.1. Надати Стороні – 2 потоки відеоданих та метаданих з встановлених 

відеокамер у м. Ужгород до системи відеонагляду «Безпечне Закарпаття».  

3.2.2. Передати у володіння майнові та немайнові права Стороні – 2 на 

використання програмно-аналітичним комплексом «Безпечне Закарпаття» 

програмних ліцензій для підключення  відеокамер.  

3.2.3. На весь час дії Договору призначити свого відповідального 

представника.  

  3.2.4. Забезпечити робочий стан відеокамер, ліній передачі (ліній зв’язку), 

передачу відеоданих та метаданих до системи «Безпечне Закарпаття». 

 3.2.5. Завчасно повідомляти Сторону - 2 про проведення технічних, чи 

інших, робіт, які можуть викликати порушення звичайного режиму роботи 

відеокамер та ліній зв’язку. 

  3.3. Сторона – 2 має право:  

3.3.1 Вимагати від Сторони – 1 надання потоків відеоданих та метаданих 

з встановлених у м. Ужгород відеокамер до системи відеонагляду «Безпечне 

Закарпаття».  

3.3.2 Вимагати від Сторони – 1 надання у володіння майнових та 

немайнових прав на використання програмно-аналітичним комплексом 

«Безпечне Закарпаття» програмних ліцензії для підключення  відеокамер.  

3.3.3. Вносити Стороні -1 пропозиції та зауваження щодо роботи мережі  

відеоспостереження м. Ужгород. 

 3.4. Сторона – 2 зобов’язана:  

3.4.1. Надати Стороні – 1 доступ до перегляду онлайн трансляції, а також 

можливості перегляду архівних матеріалів з камер, що розташовані на території 

м. Ужгород засобами  системи відеонагляду «Безпечне Закарпаття». 



3.4.2. Під час виконання умов цього Договору усувати технічні 

перешкоди здійснення Стороною - 1 доступу до системи відеонагляду 

«Безпечне Закарпаття» у передбачених межах. 

3.4.3. На весь час дії Договору призначити свого відповідального 

представника.  

   3.5. Сторони зобов’язуються:  

- обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з питань, 

що становлять взаємний інтерес Сторін. Кожна Сторона цього Договору має 

право ознайомлюватися з усіма документами щодо ведення спільної діяльності 

за цим Договором;  

- утримуватися від дій, які можуть зашкодити виконанню даної угоди про 

спільну діяльність;  

- дотримуватися правових норм передбачених чинним законодавством 

України, які стосуються предмету та цілей даної угоди про спільну діяльність;  

- діяти в належних межах добросовісності у процесі виконання даної та 

пов’язаних з нею угод;  

- в кожному окремому випадку досягати розумного консенсусу щодо 

вчинення окремих пов’язаних / у межах даних договірних відносин дій.  

  

4. Відповідальність сторін 

4.1. У випадку порушення зобов'язань, що виникають з цього Договору, 

Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством.   

4.2.  Для мети цього Договору порушенням Договору вважається його 

невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, 

визначених змістом цього Договору.   

4.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо 

воно сталося не з їх вини та якщо вони доведуть, що вжили всіх залежних від 

них заходів щодо належного виконання цього Договору.  

4.4. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, 

вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.  

4.5. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 

вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю 

такого спору відповідно до чинного законодавства України.  

4.6. У разі порушення Стороною – 2 умов цього Договору, Сторона – 2 

зобов’язана відшкодувати Стороні – 1 вартість програмних ліцензій для 

підключення відеокамер, що передані  Стороні – 2 на використання програмно-

аналітичним комплексом  «Безпечне Закарпаття», у повному обсязі. 

 

5. Строк дії договору 

5.1. Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його 

підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2022 року.   

5.2. Після закінчення терміну дії цього Договору, якщо Сторони на 

протязі одного місяця до його закінчення не повідомили в письмовій формі про 

внесення змін або припинення його дії, Договір вважається продовженим на 

той же термін.  



6. Умови та наслідки припинення Договору 

6.1. Договір припиняється: - у зв’язку із внесенням змін до чинного 

законодавства України, якщо такі зміни унеможливлюють виконання 

Сторонами умов Договору. - у випадку ліквідації або реорганізації однієї зі 

Сторін. - за домовленістю Сторін. - у випадку неналежного виконання 

Сторонами умов Договору - у зв’язку із закінченням строку дії Договору.  

6.2. Розірвання Договору в односторонньому порядку не допускається.  

  

6. Прикінцеві положення 

7.1. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що 

мають однакову юридичну силу.  

7.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені 

лише за письмовою згодою Сторін у встановленому законодавством України 

порядку та оформлені у вигляді додаткових угод, які є невід’ємними частинами 

цього Договору.  

7.3. Зміни та доповнення до цього Договору набирають чинності з 

моменту їх підписання Сторонами та затвердження рішенням виконкому 

міської ради.  

7.4. Будь-які додатки до Договору, складені у письмовій формі підписані 

та скріплені печатками Сторін, є невід’ємними частинами Договору.  

7.5. Договір не втрачає чинності, а Сторони  не звільняються від 

виконання своїх обов'язків за Договором, у разі зміни реквізитів Сторін, назви, 

адреси, службових телефонів тощо. Про зазначені зміни Сторони зобов'язані 

повідомляти одна одну на протязі 15 календарних днів.  

7.6. У всіх випадках, не передбачених даним Договором, Сторони 

керуються чинним законодавством України.  

 

8. Юридичні адреси, банківські реквізити сторін 

            

          Сторона – 1                                                               Сторона – 2   

Виконавчий комітет                                        

Ужгородської міської ради                             

  

Юридична/поштова адреса:                            

Україна, пл. Поштова, 3                          

Код  ЄДРПОУ: 04053699                                

UA238201720344200002000053290         

ДКСУ у м. Києві                                           

  

  

Міський голова                                              

_________________ Богдан АНДРІЇВ         

М.П.          

 

Головне управління Національної    

поліції в Закарпатській області  

 

Юридична/поштова адреса:       

88008, Україна, вул. Ференца Ракоці, 13  

Код  ЄДРПОУ: 40108913 

р/рUA8782017203431010016000092668  

в ДКСУ у м. Києві                                           

 

Начальник управління 

 

_______ Олександр ШЛЯХОВСЬКИЙ               

М.П.                                                                                  

 

Секретар ради                                                                            Андріана СУШКО   


