Бланк-заявка пропозиції (проекту): 5
Назва проекту: Встановлення системи відеоспостереження у Конотопській ЗОШ №7 ім. Григорія
Гуляницького
Вид проекту: Малий
Категорія проекту: Освіта
Адреса, назва установи/закладу, будинку: м.Конотоп вул.Конотопських партизан, 27.
Назва установи / закладу: Конотопська ЗОШ №7 1-3 ступенів ім. Григорія Гуляницького.
Опис проекту: Підвищення рівня безпеки учнів засобами відеоспостереження, реєстрації та аналітики.
Встановлення відеоспостереження на території та в приміщеннях Конотопської ЗОШ №7 ім Григорія
Гуляницького.
Проблема: 1.Збільшення в Країні противоправних дій у відношенні до дітей учнівського віку.
2. Необхідність забезпечення безпеки учнів.
3. Протидії булінгу та терористичних загроз.
Вище зазначене зумовлює необхідність більш пильного нагляду за дітьми.
Мета проекту: Забезпечення безпеки учнів під час навчання, позаурочний час на території та у
приміщеннях Конотопської загальноосвітньої школи №7 1-3 ступенів ім Григорія Гуляницького
розташованої за адресою мКонотоп вул.Конотопських партизан, 27.
Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування: Встановлення відеоспостереження
на території та в приміщеннях Конотопської ЗОШ №7 ім Григорія Гуляницького м Конотоп вул
Конотопських партизан,27. План схема додається.
Для кого цей проект: Учні 535 чол.
Педагогічний колектив 35 чол.
Батьки 1070 чол.
План заходів з реалізації проекту: 1.Планування системи відеоспостереження та реєстрації (лютий)
2.Визначення виконавця послуг та укладення договорів ( березень)
3.Підключення відеоспостереження (квітень травень)
4.Подальший супровід змонтованої системи з перспективою розширення можливостей (безпечна
школа).
Ключові показники оцінки результату проекту: економічні (наприклад, збільшення надходжень до
бюджету, економія ресурсів, тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та
спортом, тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища, тощо),
інші показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації
проекту: Основним показником є власне здоров’я дитини її безпека фізична та психологічна.
Орієнтовна загальна вартість проекту: 98 339,60 грн. Специфікація додається (або аналогічне
обладнання).
Очікуваний термін реалізації проекту: 4 місяці
Ризики (перешкоди) у реалізації проекту: 1.Відсутність фінансування.
2.Збільшення вартості.
Приклади схожих рішень: СШ №9, СШ №2, ЗОШ №13, СШ №12.
Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість):

Найменування товарів (робіт, послуг)

Ціна за одиницю, грн. Вартість, грн.

Вартість монтажно-пускових робіт

0

22000

Мережевне обладнання (згідно кошториса)

0

23621

Western Digital WD60PURX (жорсткий диск)

7650

7650

Відеокамера Dahua DH-IPC-HDBW1230EP-S2 (2.8 мм) 2240

8960

Відеокамера Dahua DH-IPC-EB5531P (1.4 мм)

6440

6440

Відеокамера Dahua DH-IPC-HFW1431S (2.8 мм)

2900

23200

Відеореєстратор Dahua DH-NVR4232-4KS2

6468

6468

Разом:

25698

98339

Інші додатки:
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