ПРОЕКТ

С.МУСІЄНКО

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від ________________
Про внесення змін до Комплексної
програми “Правопорядок на 2021-2025
роки”, затвердженої рішенням міської
ради від 24.12.2020
(8 скликання 2 сесія)
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", з метою запобігання виникнення умов, що сприяють
вчиненню правопорушень, забезпечення захисту конституційних прав і свобод
людини, забезпечення безпеки громадян від проявів тероризму та інших загроз,
захисту державного суверенітету та територіальної цілісності
міська рада в и р і ш и л а:
1.Внести зміни до розділу 7 “Напрямки діяльності та заходи щодо
реалізації програми "Правопорядок на 2021-2025 роки”, напрямку 5 “Розвиток
міської комплексної системи відеоспостереження та відеоаналітики “Безпечне
місто”, виклавши захід 1 пріоритетного завдання 5.2 “Підтримання
встановлених систем відеоспостереження в належному працездатному стані” в
новій редакції (додається).
2.Внести відповідні коригування до фінансових розділів та Паспорту
програми:
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього, у тому числі (тис.грн.):
- 2021 рік
- 2022 рік
- 2023 рік
- 2024 рік

1941,25
1453,4
117,2
185,0
185,65

3.Визнати таким, що втратив чинність пункт 3 рішення міської ради від
20.04.2021 “Про внесення змін до Комплексної програми “Правопорядок на
2021-2025 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020
(8 скликання 2 сесія)”.
4.Організацію виконання даного рішення покласти на відділ з питань
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з
правоохоронними органами Конотопської міської ради.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань
депутатської
діяльності,
етики,
законності,
правопорядку,
антикорупційної політики, врегулювання конфлікту інтересів, демократичного
цивільного контролю над Воєнною організацією та правоохоронними органами,
взаємодії з органами самоорганізації населення (голова О.Поліщук).

Міський голова

Артем СЕМЕНІХІН

№
з/ч

1

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

2

3

Строк
виконання
заходу Виконавці

4

5

Джерела
фінансування

Додаток
до Програми
Напрямки діяльності та заходи щодо реалізації Комплексної програми “Правопорядок на 2021-2025 роки”

6

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис.грн.
Очікуваний
результат
Всього

7

2021
8

у тому числі:
І етап
ІІ етап
2022
2023
2024 2025
9
10
11
12

13

5.2 Підтримання
встановлених
систем
відеоспостереження
в
належному
працездатному
стані

1.Підтримання
та 2021-2025
здійснення технічного
обслуговування
встановленого
обладнання (в т.ч.
Інтернет-послуги,
забезпечення
інформаційного
оновлення
системи,
оплата електроенергії,
що
споживається
відеокамерами)

Відділ з
питань НС,
ЦЗН та ВПО
Конотопської
міської ради

Бюджет Конотопської
міської ТГ

5.Розвиток міської комплексної системи відео спостереження та відео аналітики “БЕЗПЕЧНЕ МІСТО”

961,25

473,4

117,2

185,0

185,65

Усього за напрямком 5.2 Програми

961,25

473,4

117,2

185,0

185,65

Усього за напрямком 5 Програми

961,25

473,4

117,2

185,0

185,65

1941,25

1453,4

117,2

185,0

185,65

Загальна сума по заходах Програми

Міський голова

Артем СЕМЕНІХІН

-

-

Забезпечення
якості та
повноти
отримуваної
відеоінформації на
постійній
основі

Пояснювальна записка
до проекту рішення від ______________ “Про внесення змін до Комплексної
програми “Правопорядок на 2021-2025 роки”, затвердженої рішенням міської ради
від 24.12.2020 (8 скликання 2 сесія)”
З метою приведення Програми у відповідність до бюджетного запиту, коригуємо
фінансові показники на 2022-2024 роки та передбачаємо кошти на забезпечення
виконання заходів з підтримання встановлених систем відеоспостереження в
належному працездатному стані, в т.ч.:
на 2022 рік – 117,2 тис.грн.:
- Інтернет-послуги – 43,4 тис.грн.
(34 камери х 100,0 грн./міс х 12 міс х 1,062(коеф.інляції) = 43,4 тис.грн.)
-тех.обслуговавання 9 точок – 61,6 тис.грн.
(9 точок х 357 грн./міс х 12 міс х 1,062 (коеф.інляції)= 61,6 тис.грн.)
-оплата електроенергії, що споживається відеокамерами – 12,2 тис.грн.
(виходячи з фактичного споживання електроенергії за 2020-2021 роки – 2717кВт/рік,
середнє споживання за місяць – 226 кВт:
2717 кВт х 4,15 грн. х 1,078 (коеф.інляції)= 12,2 тис.грн.)
Відповідно до бюджетного запиту прогнозні показники витрат по даному
напрямку складуть:
- на 2023 рік – 185,0 тис.грн.;
- на 2024 рік – 185,65 тис.грн.
Начальник відділу з питань НС,
ЦЗН та ВПО міської ради

Сергій МУСІЄНКО

