
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради  

27.06.2018 №16 
Додаток 1 

до міської цільової програми  

«Безпечне місто Запоріжжя»  

 

Завдання та заходи 

з виконання міської цільової програми   

«Безпечне місто Запоріжжя»  

 (найменування міської цільової програми) 

Найменування 
завдання 

Найменування показника 
виконання програми 

Головний 
розпорядник 
бюджетних 
коштів, виконавці 
 

Значення показників, тис.грн. 

Всього 

у тому числі за роками 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Завдання 1       

Створення 

ситуаційного 

командного центру 

Запорізької міської 

ради 

Розробка проектно-

кошторисної документації та 

експертиза 

Управління з 
питань 
транспортного 
забезпечення та 
зв’язку 
Запорізької 
міської ради, 
комунальне 
підприємство  
«Центр 
управління 
інформаційними 
технологіями» 

501,820 501,820   

Розробка та впровадження 

рішення на базі віддалених 

робочих місць спеціальних та 

міських служб міста 

0,000 0,000   

Виконання комплексу робіт зі 

створення ситуаційного 

командного Центру 

7 579,893 7 579,893   

Разом за завданням 1 

 

  8 081,713 8 081,713   



 2  

Завдання 2       
Створення сенсорної 
частини системи 
відеоспостереження 

Розробка проектно-                                                           

кошторисної документацій на 

програмно-апаратний комплекс 

системи 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку Запорізької 

міської ради, 

комунальне 

підприємство  

«Центр управління 

інформаційними 

технологіями» 

1 546,983 1 546,983    

Організація системи зон 

відеоспостереження міста 

 8 778,972 8 778,972   

Організація мережевої 

інфраструктури для роботи 

камер відеоспостереження 

4 639,034 4 639,034    

Організація електроживлення 

сенсорної частини мережі 

відеоспостереження 

929,959 929,959   

 Мережа передачі відеоданих 2,277 2,277   

Разом за завданням 2   15 897,225 15 897,225   

Завдання 3        

Впровадження 

програмно-апаратної 

частини системи 

відеоспостереження 

Розробка проектно-

кошторисної документації на 

програмно-апаратний комплекс 

системи. 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку Запорізької 

міської ради, 

комунальне 

підприємство  

«Центр управління 

інформаційними 

технологіями» 

553,000 553,000    

Впровадження програмного 

комплексу для керування 

відеоданими та системи їх 

збереження. 

2 534,143 2 534,143   

Розробка та впровадження 

засобів відеоаналітики 

12 726,000 12 726,000   

Разом за завданням 3   15 813,143 15 813,143   

Завдання4        
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Розробка та 

впровадеженя системи 

збереження та обробки 

даних 

Розміщення, зберігання та 

обробка відеоданих системи 

відеоспостереження 

 

 

 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку Запорізької 

міської ради, 

комунальне 

підприємство  

«Центр управління 

інформаційними 

технологіями» 

42 205,008 42 205,008    

Разом за завданням 4   42 205,008 42 205,008   

Завдання 5        

Створення Центру 

обробки відеоданих 

Запорізької міської 

ради 

Розробка проектно-

кошторисної документації із  

створення Центру обробки 

відеоданих 

 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку Запорізької 

міської ради, 

комунальне 

підприємство  

«Центр управління 

інформаційними 

технологіями» 

225,250 225,250    

Створення комбінованої 

(гібридної) системи 

збереження та обробки 

відеоданих з використанням 

стаціонарних та\або  "хмарних" 

рішень 

3 153,505 3 153,505   

Разом за завданням 5   3 378,755 3 378,755   

Завдання 6        

Інтеграція складових 

частин програми у 

єдину систему 

відеоспостереження 

Розробка та впровадження 

інтеграційних заходів 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку Запорізької  

0,000 0,000    

Створення регламентів 

функціонування системи 

0,000 0,000   
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 Навчання персоналу міської ради, 

комунальне 

підприємство  

«Центр управління 

інформаційними 

технологіями» 

176,000 176,000    

 

Разом за завданням 6   176,000 176,000   

Завдання 7        

Створення 

ситуаційного 

командного центру 

Запорізької міської 

ради 

Створення системи зберігання і 

обробки даних (розробка та 

впровадження засобів 

відеоаналітики; розміщення, 

зберігання та обробка 

відеоданих системи 

відеоспостереження; створення 

комбінованої (гібридної) 

системи збереження та 

обробки відеоданих з 

використанням стаціонарних 

та/або «хмарних» рішень) 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку Запорізької 

міської ради, 

комунальне 

підприємство  

«Центр управління 

інформаційними 

технологіями» 

259 075,094   259 075,094  

Створення локальної 

обчислювальної мережі 

16 866,679  3 061,568 13 805,111  

Розробка та впровадження 

рішення на базі віддалених 

робочих місць спеціальних та 

міських служб міста 

120,000  120,000   

Будівельні та інженерні роботи 

зі створення Ситуаційного 

командного центра, центра 

обробки відеоданих ЗМР, 

програмно-апаратного 

38 781,978  38 781,978   
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комплексу відеоспостереження 

Проектно-вишукувальні 

роботи та авторський нагляд за 

будівництвом Ситуаційного 

командного центра, центра 

обробки відеоданих ЗМР, 

програмно-апаратного 

комплексу відеоспостереження  

232,612  232,612   

Разом за завданням 7   315 076,363  42 196,158 272 880,205  

Завдання 8        

Створення сенсорної 

частини системи 

відеоспостереження 

Розробка проектно-                                                           

кошторисної документацій на 

програмно-апаратний комплекс 

системи 

Управління з 

питань 

транспортного 

забезпечення та 

зв’язку Запорізької 

міської ради, 

комунальне 

підприємство  

«Центр управління 

інформаційними 

технологіями» 

2 337,383  921,263 1 416,120  

Постачання обладнання 

(камери відеоспостереження, 

комутаційні шафи, мережеве 

обладнання), ТМЦ (кабель) для 

організації системи зон 

відеоспостереження міста 

30 647,415  964,899 29 682,516  

Будівельні та інженерні роботи 

з організації системи зон 

відеоспостереження міста 

35 880,889  12 570,184 23 310,705  

Разом за завданням 8   68 865,687  14 456,346 54 409,341  

Разом за програмою   469 493,894 85 551,844 56 652,504 327 289,546  

 

Секретар міської ради Р.О.Пидорич  

 


