Проєкт
 
Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5471-VII

Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 7.2 пункту 7 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою здійснення контролю за виконанням                            Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі»                            на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                            від 11 грудня 2019 року № 5471-VII, Виконавчий комітет Одеської міської ради
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1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2020 році                         Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі»                                     на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                          від 11 грудня 2019 року № 5471-VII, надану Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради (додається).
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ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5471-VII

Міська цільова програма «Безпека дорожнього руху в місті Одесі»                                    на 2020-2022 роки затверджена рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5471-VII (далі – Програма).
Програма спрямована на зниження рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, а також створення безпечних та комфортних умов руху транспортних засобів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху на вулично-дорожній мережі.
У 2020 році фактичне виконання та касові видатки (освоєно) за рахунок коштів бюджету м. Одеси склали 99 695 тис.грн, а виконання Програми                     у звітному періоді було забезпечено Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, Комунальною установою «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської                       міської ради (далі – КУ «СМЕП»), Установою комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому».  
Виконання Програми у звітному періоді здійснювалося за такими напрямами та заходами.

1. Забезпечення організації, управління та контролю дорожнього руху в м. Одесі (виконавці: Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, КУ «СМЕП»)
1.1. Встановлення нових світлофорних об’єктів.
Для забезпечення організації, управління та контролю за дорожнім рухом у м. Одесі придбано 40 одиниць світлофорів (332 тис.грн), 6 одиниць контролерів (394,9 тис.грн), багатофункціональні прилади (49,3 тис.грн) та інше обладнання (носії даних, комп’ютер, радіомодем, апаратура електрична, станція робоча) на суму 118,6 тис.грн.
Встановлено 4 нові світлофорні об’єкти за адресами (м. Одеса):
- вул. Авдєєва-Чорноморського – вул. Чубаївська, на суму 190,0 тис.грн;
- вул. Академіка Корольова, 65, на суму 131,0 тис.грн;
- вул. Маршала Малиновського – вул. Луганська, на суму 78,5 тис.грн;
- вул. Осипова – вул. Базарна, на суму 205,8 тис.грн.

Частина закупленого обладнання на суму 289,5 тис.грн знаходиться                   на складі КУ «СМЕП» для можливості здійснення оперативного ремонту світлофорних об’єктів (зазвичай за рік розбивають від 10 до 12 одиниць світлофорів).
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 894,8 тис.грн.
	 Модернізація, капітальний ремонт світлофорних об’єктів та інших засобів регулювання дорожнього руху.

Модернізовано 9 світлофорних об’єктів за адресами (м. Одеса): 
- просп. Академіка Глушка – магазин «Ельдорадо», на суму 155, 0 тис.грн;
- вул. Академіка Корольова – вул. Левітана, на суму 190 тис.грн;
- вул. Чорноморського козацтва – вул. Церковна, на суму 150 тис.грн;
- вул. Чорноморського  козацтва – вул. Миколи Плигуна, на суму 195 тис.грн;
- просп. Академіка Глушка – вул. Ільфа і Петрова, на суму 205 тис.грн;
- вул. Чорноморського козацтва – вул. Миколи Гефта, на суму 140 тис.грн;
- вул. Чорноморського козацтва – Приватне акціонерне товариство «Одессельмаш», на суму 148 тис.грн;
- вул. Чорноморського козацтва – Балтська дор., на суму 151 тис.грн;
- вул. Чорноморського козацтва – вул. Павла Кравцова, на суму 185 тис.грн.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 1 519,0 тис.грн.
1.3. Облаштування вулично-дорожньої мережі дорожніми знаками.
Для виконання заходу придбано кріплення для дорожніх знаків та труб металевих з метою виготовлення колонок, а саме: закуплено дорожніх знаків у кількості 1555 одиниць на суму 813,5 тис.грн, кріплень для знаків на суму 50,0 тис.грн та труб металевих на суму 136,5 тис.грн. Встановлено                          1650 одиниць дорожніх знаків.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 1 000,0 тис.грн.
1.4. Нанесення дорожньої розмітки.
Для підвищення рівня безпеки дорожнього руху придбані матеріали для нанесення дорожньої розмітки: холодний пластик білий – 15800 кг, холодний пластик червоний – 9960 кг, фарба дорожня біла – 7000 кг, фарба дорожня біла двокомпонентна – 8002 кг, склокульки – 2100 кг. Нанесено 52852,32 кв.м розмітки, у тому числі підрядною організацією – 21771,87 кв.м.   
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 6 783,1 тис.грн.
1.5. Нанесення дорожньої розмітки велосипедних доріжок.
Для облаштування велосипедних доріжок придбані матеріали для нанесення дорожньої розмітки велосипедних доріжок, а саме: фарба дорожня біла – 3000 кг, фарба дорожня біла двокомпонентна – 7000 кг, пластик холодний білий – 4000 кг, розчинник.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 1 964,7 тис.грн.
1.6. Придбання спеціальних засобів та обладнання для комунальної установи «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради.
КУ «СМЕП» створена з метою убезпечення умов для учасників дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міста Одеси шляхом вжиття заходів з організації дорожнього руху, систематичного впровадження й експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху відповідно до чинного законодавства України.
Для належного виконання покладених на КУ «СМЕП» завдань                            у 2020 році придбано клапани дренажні для техніки з нанесення розмітки                у кількості 2 одиниць, панель розподільча для трансформаторної підстанції  та кондиціонер. 
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 100,4 тис.грн.
1.7. Заходи з утримання, ремонту та облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху вулично-дорожньої мережі міста Одеси, проектування велосипедної інфраструктури та забезпечення функціонування комунальної установи «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради  для виконання уставної діяльності.
Згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08 листопада 2017 року              № 296 «Про затвердження Правил утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху вулично-дорожньої мережі населених пунктів» виконувалися планові роботи з утримання технічних засобів, які базувалися на циклічній системі, згідно з якою роботи періодично повторювалися через проміжки часу, а саме:
- утримання 349 одиниць світлофорних об’єктів (здійснено                          2017 виїздів);
- утримання 11000 одиниць та обслуговування 1473 одиниць дорожніх знаків та колонок;
- утримання 10360 погонних метрів напрямних турнікетних огороджень та 3146 погонних метрів бар’єрного огородження;
- обслуговування 4496 погонних метрів напрямних турнікетних огороджень;
- утримання та обслуговування 246 одиниць камер відеоспостереження (здійснено 422 виїзди);
- утримання 63 об’єктів кабельних дільниць ліній зв’язку;
- будівництво 289 погонних метрів бар’єрної огорожі:                                        від Лідерсівського бул., 13 до Обсерваторного пров. та від Лідерсівського бул., 9-а до Лідерсівського бул., 5.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 29 086,8 тис.грн,                    у тому числі: заробітна плата та нарахування – 19 186,2 тис.грн, матеріали та обладнання – 4 018,8 тис.грн,  медичні та перев’язувальні товари –                           44,5 тис.грн, оплата послуг – 1 843,2 тис.грн, комунальні послуги –                     3 403,4 тис.грн, харчування – 39,5 тис.грн, будівництво бар’єрної огорожі – 551,2 тис.грн.
1.8. Проектування та будівництво системи світлодіодного освітлення на нерегульованих пішохідних переходах міста Одеси.
Здійснено оплату проєктної роботи (803,3 тис.грн) та збудовано                   LED-освітлення нерегульованих пішохідних переходів (на суму                      4 134,9 тис.грн) за 22 адресами, 12 з яких виконані в рамках Громадського бюджету:
- вул. Дальницька, 58 (Одеська загальноосвітня школа № 120                           І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області);
- вул. Михайла Грушевського, 22 (перетин пров. Зеленого);
- просп. Шевченка (зупинка «пл. Десятого квітня»);
- пл. Михайлівська, 10 (Одеська загальноосвітня школа № 1                              І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області);
- вул. Генуезька, 20;
- пл. Десятого квітня, 1;
- вул. Маріїнська, 4 (перетин вул. Пироговської);
- вул. Гімназична – бул. Італійський;
- вул. Академічна, 28;
- вул. Бугаївська, 21 В;
		- у т. ч. в рамках Громадського бюджету:
	- вул. Довга, 123;
	- вул. Львівська, 15;
	- вул. Дача Ковалевського, 85;
	- вул. Дача Ковалевського, 144;
	- вул. Довга, 4;
	- вул. Канатна, 21;
	- вул. Канатна, 23;
	- вул. Канатна, 27;
	- вул. Канатна, 33;
	- вул. Канатна, 48; 
	- вул. Канатна, 101;
	- вул. Давида Ойстраха, 12а (Одеський навчально-виховний                   комплекс № 49 «Спеціалізована школа – загальноосвітня школа                                   І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради Одеської області).
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 4 938,2 тис.грн.
1.9. Утримання системи світлодіодного освітлення на нерегульованих пішохідних переходах міста Одеси.
У 2020 році забезпечено функціонування системи світлодіодного освітлення, яке встановлено на нерегульованих пішохідних переходах                       міста Одеси.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 190,0 тис.грн.
1.10. Будівництво волоконно-оптичної лінії зв’язку для керування світлофорними об’єктами.
Для оперативного керування світлофорними об’єктами у 2020 році прокладено лінії до 10 об’єктів:
- вул. Колонтаївська – вул. Разумовська (Автовокзал);
- вул. Разумовська – вул. Косвена;
- вул. Разумовська – вул. М’ясоєдовська;
- вул. Разумовська – вул. Мечникова;
- вул. Мечникова – вул. Прохоровська; 
- вул. Богдана Хмельницького – вул. Мечникова;
- вул. Богдана Хмельницького – вул. Запорізька;
- вул. Богдана Хмельницького – вул. Степова;
- вул. Мельницька – вул. Степова;
- вул. Богдана Хмельницького – вул. М’ясоєдовська.
    	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 794,4 тис.грн.

2. Обладнання зупинок громадського транспорту (виконавець – Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради)
2.1. Будівництво зупинкових комплексів на зупинках транспорту загального користування.
Для забезпечення комфортних умов очікування  громадського транспорту пасажирами у 2020 році збудовано 105 зупинкових комплексів.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 9 881,3 тис.грн.

	3. Створення належних умов діяльності інспекторів з паркування та адміністративної практики (виконавець – Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради)
	3.1. Закупівля сертифікованих засобів фото/відеофіксації обставин порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів та їх обслуговування  (планшетів).
З метою оперативної фіксації фактів порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів проведена закупівля                               20 одиниць сертифікованих засобів фото-, відеофіксації (планшетів).
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 140,0 тис.грн  
3.2. Закупівля портативних принтерів (для друку постанов про адміністративне правопорушення), їх забезпечення та обслуговування.
У 2020 році проведена закупівля 20 одиниць мобільних принтерів.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 150,0 тис.грн. 
3.3. Створення Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) (закупівля необхідного комп’ютерного та іншого матеріального обладнання              і отримання експертних висновків Держспецзв’язку України (пакет документів).
На виконання вимог чинного законодавства України у сфері захисту інформації  розпочато створення Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ). У межах заходу виконано налаштування інфраструктури комп’ютерної програми «Комплекс програмного забезпечення обліку особового складу та результатів службової діяльності, проведення перевірок по наявним інформаційно-пошуковим системам «Факт Монітор». Проведено навчальний семінар та здійснювалась технічна підтримка.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно)  – 500,0 тис.грн.
3.4. Матеріально-технічне забезпечення діяльності департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, зокрема інспекторів з паркування.
На виконання заходу створювались належні умови діяльності посадових осіб Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради при виконанні покладених на них завдань.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 2 825,4 тис.грн,                      у тому числі придбано:
- персональні комп’ютери (8 одиниць) на суму 187,4 тис.грн;
- нагрудні камери (20 одиниць) на суму 199,8 тис.грн;
- меблі – 147,2 тис.грн; 
- канцелярські товари, конверти марковані / немарковані, марки, термопапір – 435,6 тис.грн;
- програму «Діло» на суму 30,6 тис.грн; 
- програму UA Бюджет на суму 33,1 тис.грн; 
- послуги зв’язку та Укрпошти, мобільний зв’язок на суму 1214,3 тис.грн;
- квадрокоптер – 42,3 тис.грн;
	- формений одяг інспекторів з паркування на суму 535,1 тис.грн. 	3.5. Запровадження спеціальної електронної реєстраційної облікової бази даних для контролю обігу бланків, протоколів, постанов, повідомлень та обліку адміністративних правопорушень.
Для організації контролю обігу бланків, протоколів, постанов, повідомлень та обліку адміністративних правопорушень придбаний програмний комплекс. Протягом звітного періоду забезпечено його обслуговування.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 2 525,0 тис.грн,                  у тому числі: придбано програмний комплекс на суму 2 450,0 тис.грн та                           75,0 тис.грн спрямовано на його обслуговування.

4. Забезпечення транспортними послугами виконавчих органів, підприємств та установ Одеської міської ради (виконавець – Установа комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»)
4.1. Придбання спеціального автомобільного транспорту (легковий автотранспорт), його обладнання, страхування та обслуговування з метою забезпечення виконання інспекторами з паркування департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради покладених на них завдань.
Виконання заходу у 2020 році не здійснювалось.
4.2. Придбання спеціального автомобільного транспорту (евакуаторів), його подальше страхування та обслуговування з метою забезпечення оперативного виконання інспекторами з паркування департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради покладених на них завдань.
Виконання заходу у 2020 році не здійснювалось.
4.3. Забезпечення функціонування установи комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому». 
Установа комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» (далі – Установа) створена з метою якісного, повного і своєчасного задоволення потреб у забезпеченні транспортними послугами виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради. 
Основними напрямами діяльності та функціями Установи є: надання транспортних послуг фізичним та юридичним особам  за розпорядженням  уповноваженої особи органу управління; забезпечення транспортних засобів, які знаходяться на балансі Установи, запасними частинами та паливно-мастильними матеріалами; технічне обслуговування транспортних засобів, які знаходяться на балансі Установи, та інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України. 
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 36 401,9 тис.грн,                     з них:
- оплата праці та нарахування на неї – 25 005,6 тис.грн;
- паливо, запчастини, мастильні засоби, автомобільні шини –       8 328,4 тис.грн;
- господарські товари для забезпечення діяльності Установи –                        81,6 тис.грн;
- канцелярські вироби та періодичні видання, заправка картриджів – 37, 3 тис.грн;
- придбання медикаментів, медичних масок, дезінфікувальних засобів – 68,7 тис.грн;
- телекомунікаційні послуги – 15,2 тис.грн;
- технічна підтримка та супровід облікових програм – 30,5 тис.грн;
- обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних автотранспортних засобів – 159,2 тис.грн;
- технічна діагностика транспортних засобів та визначення базових норм витрати палива – 43,1 тис.грн;
- проведення технічного обслуговування – 126,9 тис.грн;
- реєстрація / перереєстрація транспортних засобів – 2,7 тис.грн;
- навчання працівників – 25,9 тис.грн;
- утилізація та вивезення безпечних та небезпечних відходів –                  8,0 тис.грн;
- технічне обслуговування автомобільних підйомників – 3,6 тис.грн;
- обслуговування газових мереж – 7,6 тис.грн;
- охорона приміщень – 3,3 тис.грн;
- технічне обслуговування вогнегасників – 5,7 тис.грн;
- електромонтажні роботи із встановлення вентиляції – 37,0 тис.грн;
- страхування добровільно-пожежної дружини – 1,9 тис.грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 191,7 тис.грн;
- поточні видатки та видатки на відрядження – 61,6 тис.грн;
- придбання автомобілів Renault Master мікроавтобус у кількості                          2 одиниць на суму 2 156,4 тис.грн.
За результатами виконання Програми підвищено безпеку дорожнього руху, якість обслуговування пасажирів; організовано дорожній рух                             із застосуванням технічних засобів інформаційно-телекомунікаційних, автоматизованих систем керування та нагляду за дорожнім рухом відповідно до правил і стандартів чинного законодавства України; впроваджено дієвий механізм контролю дотримання правил паркування, оплати, накладення штрафу за порушення правил паркування; підвищено рівень дотримання Правил дорожнього руху.
Інформація про виконання Програми додається.



В.о. заступника міського голови –
керуючого справами                                                                               О. Бриндак                                                                                           
Додаток 
до інформації до Програми

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на 2020-2022 роки,                              затвердженої рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5471-VII,
за 2020 рік

	1. Найменування відповідального виконавця Програми – Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.
	2. Найменування головних розпорядників бюджетних коштів Програми – Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, Виконавчий комітет Одеської міської ради.
	3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї – рішення Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5471-VII «Про затвердження Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху  в місті Одесі» на 2020-2022 роки», від 18 березня 2020 року № 5798-VII «Про внесення змін до Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5471-VII», від 16 вересня 2020 року № 6394-VII «Про внесення змін до Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року                   № 5471-VII».
№
з/п
Перелік заходів Програми
Строк вико-нання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою), тис.грн
Бюджетні призначення
(з урахуванням змін),
тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн
1. Забезпечення організації, управління та контролю дорожнього руху в м. Одесі
1.1.
Встановлення нових світлофорних об’єктів
2020 –2022 роки
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, Комунальна установа «Спеціалізований монтажно-       експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:
900,0
900,0
894,8
894,8




бюджет м. Одеси
900,0
900,0
894,8
894,8
1.2.
Модернізація, капітальний ремонт світлофорних об’єктів  та інших засобів регулювання дорожнього руху


2020 – 2022 роки
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, Комунальна установа «Спеціалізований монтажно-       експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради
Усього,
 у т. ч.:
9 970,0
 9 963,0
1 519,0
1 519,0




бюджет м. Одеси
9 970,0
9 963,0
1 519,0
1 519,0
1.3.
Облаштування вулично-дорожньої мережі дорожніми знаками
2020 –2022 роки
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, 

Комунальна установа «Спеціалізований монтажно-       експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0




бюджет м. Одеси
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1.4.
Нанесення дорожньої розмітки
2020 –2022 роки
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, Комунальна установа «Спеціалізований монтажно-       експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:
6 800,0
6 800,0
6 783,1
6 783,1




бюджет м. Одеси
6 800,0
6 800,0
6 783,1
6 783,1
1.5.
Нанесення дорожньої розмітки велосипедних доріжок
2020 – 2022 роки
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, Комунальна установа «Спеціалізований монтажно-       експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:
2 000,0
2 000,0
1 964,7
1 964,7




бюджет м. Одеси
2 000,0
2 000,0
1 964,7
1 964,7
1.6.
Придбання спеціальних засобів та обладнання для комунальної установи «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради
2020 – 2022 роки
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, Комунальна установа «Спеціалізований монтажно-       експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:
101,0
101,0
100,4
100,4




бюджет м. Одеси
101,0
101,0
100,4
100,4
1.7.
Заходи з утримання, ремонту та облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху вулично-дорожньої мережі міста Одеси, проектування велосипедної інфраструктури та забезпечення функціонування комунальної установи «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради для виконання уставної діяльності

2020 –2022 роки
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, Комунальна установа 

«Спеціалізований монтажно-       експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:
30 336,9
30 026,9
29 086,8
29 086,8




бюджет м. Одеси
30 336,9
30 026,9
29 086,8
29 086,8
1.8.
Проектування та будівництво системи світлодіодного освітлення на нерегульованих пішохідних переходах            міста Одеси
2020 –2022 роки
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, Комунальна установа «Спеціалізований монтажно-       експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:
5 130,6
5 130,6
4 938,2
4 938,2




бюджет м. Одеси
5 130,6
5 130,6
4 938,2
4 938,2
1.9.
Утримання системи світлодіодного освітлення на нерегульованих пішохідних переходах міста Одеси
2020 –2022 роки
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, Комунальна установа 

«Спеціалізований монтажно-       експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:
200,0
200,0
190,0
190,0




бюджет м. Одеси
200,0
200,0
190,0
190,0
1.10.
Будівництво волоконно-оптичної лінії зв’язку для керування світлофорними об’єктами
2020 –2022 роки
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, Комунальна установа «Спеціалізований монтажно-       експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:
800,0
800,0
794,4
794,4




бюджет м. Одеси
800,0
800,0
794,4
794,4
Всього за напрямом діяльності
Усього, 
у т. ч.:
57 238,5
56 921,5
47 271,4
47 271,4


57 238,5
56 921,5
47 271,4
47 271,4
2. Обладнання зупинок громадського транспорту
2.1.
Будівництво зупинкових комплексів на зупинках транспорту загального користування
2020 –2022 роки
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:
10 000,0
10 000,0
9 881,3
9 881,3





10 000,0
10 000,0
9 881,3
9 881,3
Всього за напрямом діяльності
Усього, 
у т. ч.:
10 000,0
10 000,0
9 881,3
9 881,3

бюджет м. Одеси
10 000,0
10 000,0
9 881,3
9 881,3
3. Створення належних умов діяльності інспекторів з паркування та адміністративної практики
3.1.
Закупівля сертифікованих засобів фото/відеофіксації обставин порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів та їх обслуговування (планшетів)
2020 –2022 роки
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:
1 100,0
140,0
140,0
140,0




бюджет м. Одеси
1 100,0
140,0
140,0
140,0
3.2.
Закупівля портативних принтерів (для друку постанов про адміністративне правопорушення),                      їх забезпечення та обслуговування
2020 –2022 роки
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:
500,0
150,0
150,0
150,0




бюджет м. Одеси
500,0
150,0
150,0
150,0
3.3.
Створення Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) (закупівля необхідного комп’ютерного та іншого матеріального обладнання і отримання експертних висновків Держспецзв’язку України (пакет документів)
2020 –2022 роки
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:
500,0
500,0
500,0
500,0




бюджет м. Одеси
500,0
500,0
500,0
500,0
3.4.
Матеріально-технічне забезпечення діяльності департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, зокрема інспекторів з паркування
2020 –2022 роки
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:

6 164,7
4 900,7
2 825,4
2 825,4




бюджет м. Одеси
6 164,7
4 900,7
2 825,4
2 825,4
3.5.
Запровадження спеціальної електронної реєстраційної облікової бази даних для контролю обігу бланків, протоколів, постанов, повідомлень та обліку адміністративних правопорушень
2020 рік
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
Усього, 
у т. ч.:
3 000,0
2 525,0
2 525,0
2 525,0




бюджет м. Одеси
3 000,0
2 525,0
2 525,0
2 525,0
Всього за напрямом діяльності
Усього,
 у т. ч.:
11 264,7
8 215,7
6 140,4
6 140,4

бюджет м. Одеси
11 264,7
8 215,7
6 140,4

6 140,4
4. Забезпечення транспортними послугами виконавчих органів, підприємств та установ Одеської міської ради
4.1.
Придбання спеціального автомобільного транспорту (легковий автотранспорт), його обладнання, страхування та обслуговування з метою забезпечення виконання інспекторами з паркування департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради покладених              на них завдань

2020 –2022 роки
Виконавчий комітет Одеської міської ради,
Установа комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»
Усього, 
у т. ч.:
4 000,0
0,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
4 000,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Придбання спеціального автомобільного транспорту (евакуаторів), його подальше страхування та обслуговування з метою забезпечення оперативного виконання інспекторами з паркування департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради покладених на них завдань
2020 –2022 роки
Виконавчий комітет Одеської міської ради,
Установа комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»
Усього, 
у т. ч.:
8 000,0
0,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
8 000,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Забезпечення функціонування установи комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»
2020 –2022 роки
Виконавчий комітет Одеської міської ради,
Установа комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»
Усього, 
у т. ч.:
41 860,9
36 432,3
36 401,9
36 401,9




бюджет м. Одеси
41 860,9
36 432,3
36 401,9
36 401,9
Всього за напрямом діяльності
Усього,
у т. ч.:
53 860,9
36 432,3
36 401,9
36 401,9

бюджет м. Одеси
53 860,9
36 432,3
36 401,9
36 401,9
Всього за Програмою
Усього, 
у т. ч.:
132 364,1
111 569,5
99 695,0
99 695,0

бюджет м. Одеси
132 364,1
111 569,5
99 695,0
99 695,0
 

