
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради  

26.09.2018 №17 
Додаток 3 
до міської цільової програми  
«Безпечне місто Запоріжжя»  

 

Очікувані результати 

з виконання міської цільової програми  

«Безпечне місто Запоріжжя» 

(найменування міської цільової програми) 

Найменування завдання Найменування показника виконання програми 
Одиниці 

виміру  

Значення показників 

у тому числі за роками 

2017 2018 2019 

1 2 4 5 6 7 

1. Створення 

ситуаційного 

командного центру 

Запорізької міської ради  

Розробка проектно-кошторисної документації та 

експертиза 

Розробка та впровадження рішення на базі віддалених 

робочих місць спеціальних та міських служб міста 

Виконання комплексу робіт зі створення 

ситуаційного командного центру 

Одиниць 

 

Одиниць 

 

% 

1 

 

0 

 

51 

  

2. Створення сенсорної 

частини системи 

відеоспостереження 

Розробка проектно-кошторисної документації на 

програмно-апаратний комплекс системи 

Організація системи зон відеоспостереження міста 

Одиниць 

 

Одиниць 

39 

 

39 

  

3. Впровадження 

програмно-апаратної 

частини системи 

відеоспостереження 

Розробка проектно-кошторисної документації на 

програмно-апаратний комплекс системи. 

Впровадження програмного комплексу для керування 

відеоданими та системи їх збереження. 

Розробка та впровадження засобів відеоаналітики. 

Одиниць 

 

% 

 

% 

1 

 

13 

 

13 

  

4. Розробка та Розміщення, зберігання та обробка відеоданих Одиниць 1 блейд системи,   



 2 

впровадеженя системи 

збереження та обробки 

даних 

системи відеоспостереження.  8 блейд серверів 

1 система 

зберігання даних 

5. Створення Центру 

обробки відеоданих 

Запорізької міської ради 

Розробка проектно-кошторисної документації із 

створення Центру обробки відеоданих. 

Створення комбінованої (гібридної) системи 

збереження та обробки відеоданих з використанням 

стаціонарних та\або  "хмарних" рішень. 

Одиниць 

 

% 

1 

 

27 

  

6. Інтеграція складових 

частин програми у єдину 

систему 

відеоспостереження 

Розробка та впровадження інтеграційних заходів 

Створення регламентів функціювання системи 

Навчання персоналу 

 

% 

 

 

1 

  

7. Створення 

ситуаційного 

командного центру 

Запорізької міської ради 

Створення системи зберігання і обробки даних  

Створення локальної обчислювальної мережі 

Створення віддалених робочих місць 

Будівельні та інженерні роботи  

Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд  

Етапів 

Етапів 

Одиниць 

% 

% 

 

 

 

1 

6 

100 

100 

2 

2 

8. Створення сенсорної 

частини системи 

відеоспостереження 

Розробка проектно-кошторисної документації  

Постачання обладнання 

Будівельні та інженерні роботи 

Об’єктів 

Об’єктів 

Об’єктів 

 

 

 

 

80 

39 

39 

55 

55 

55 

 

Секретар міської ради                                        Р.О.Пидорич 


