Проєкт

Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року № 5797-VII  

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини 1 статті 27 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 «Безпечне місто Одеса»                             на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                              від 18 березня 2020 року № 5797-VII, Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРIШИВ:

1. Взяти до відома інформацію про хід  виконання у 2020 році Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року № 5797-VII, надану Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Труханова Г.Л.


Міський голова									Г. Труханов 


В.о. заступника міського голови –
керуючого справами							       	О. Бриндак
 
Вик.: Кузнєцов 705-51-71
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ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми                               «Безпечне місто Одеса» на 2020-2022 роки

Міська цільова програма «Безпечне місто Одеса» на 2020-2022 роки затверджена рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року № 5797-VII (далі – Програма).
Метою Програми є реалізація пріоритетних напрямів діяльності органів місцевого самоврядування у сфері убезпечення, законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, підвищення рівня цивільного захисту населення.
Програма виступає інструментом реалізації Стратегії економічного                   та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована)                         за пріоритетним напрямом «Розумна Одеса» (стратегічна мета – «Безпечне проживання мешканців міста (безпека на вулицях, захист майна)»).
	Відповідальний виконавець Програми – Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.
Програмою передбачено обсяг фінансування у сумі 33 153,80 тис.грн                за рахунок коштів бюджету м. Одеси. Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) склали 32 914,86 тис.грн.
Виконання Програми у звітному періоді здійснювалось за наступними напрямами та заходами.
1. Розвиток та технічна модернізація системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.
	Виконання цього напряму у 2020 році не передбачено Програмою.

	2. Матеріально-технічне забезпечення та технічне переоснащення комунальної установи «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)» 
	2.1. Закупівля та встановлення камер відеоспостереження, комплексів             з функцією онлайн-інформування та інших пристроїв.
	У звітному періоді тривало розширення Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси у загальній кількості                        114 камер, з них: 62 оглядові, 42 камери, що забезпечують розпізнавання автомобільних номерів, та 10 камер із функцією розпізнавання облич. Придбано та встановлено комплекс із функцією онлайн-інформування «Острівок безпеки» на території дендропарку Перемоги та мобільний комплекс технічних засобів.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 3 713,00 тис.грн.
	2.5. Забезпечення діяльності комунальної установи «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)», у тому числі шляхом придбання спеціалізованого автомобільного транспорту.
	Здійснювалося технічне обслуговування Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики у місті Одесі та Cloud-платформи збору, обробки та накопичення відеоданих і моніторингових центрів, а також цифрових каналів зв’язку на Трасі здоров’я та послуги з передачі даних (послуги провайдера) на території парку «Стамбульський».  
	Забезпечено безперервний доступ до ресурсів платформи в умовах  аварійного відключення електроживлення протягом прогнозованого часу та коректного завершення всіх процесів у разі прийняття такого рішення за рахунок придбання та встановлення генератора резервного живлення.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 8 389,23 тис.грн.
	Як результат ефективного використання наявних ресурсів Системи               на території міста Одеси, спостерігається поступове зменшення кількості злочинів, вчинених у публічних місцях. За інформацією ГУНП в Одеській області у 2020 році в порівнянні із 2019 роком загальна кількість зареєстрованих на території міста злочинів зменшилась на 13,9 % (з 12376 до 10651). Підвищено ефективність діяльності підрозділів поліції щодо встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, та відносно повідомлення їм про підозру (зростання склало 26,7 %, у тому числі                         за допомогою ресурсів Системи).

	3. Матеріально-технічне забезпечення та технічне переоснащення комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради»
 	3.3. Придбання рятувальних плавзасобів та спеціального                                  автомототранспорту.
	З метою рятування життя і охорони здоров’я людей та об’єктів на території міста Одеси, у т. ч. на водних об’єктах, придбано 3 гідроцикли,               що дозволило суттєво скоротити час реагування  та передачу оперативної інформації про надзвичайні ситуації та події техногенного характеру                     на території міста Одеси.
	Комунальною установою «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» забезпечено функціонування 25 рятувальних постів, врятовано 2495 осіб, з них 282 дітей, а 2134 особам надана медична допомога,                            з них  1520 – діти. Водолазним підрозділом обстежено 19 акваторій пляжів.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 1 265,29 тис.грн.

	4. Створення належних умов діяльності та служби Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України 
	4.1. Придбання та введення в дію моторних човнів та радіолокаційної станції з метою посилення стану охорони державного кордону, зокрема охорони морських рубежів.
	Для підвищення ефективності пошуково-рятувальних заходів, протидії протиправній діяльності в прибережній смузі надана субвенція із бюджету       м. Одеси Південному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України, військовій частині 2138 Державної прикордонної служби України на придбання моторного човна BRIG, що дало змогу підвищити ефективність контролю за дотриманням правил прикордонного режиму.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 91,50 тис.грн.
	4.2. Придбання відповідного спеціального автомобільного транспорту та нагрудних відеореєстраторів для дільничних інспекторів прикордонної служби.
	Для своєчасного виявлення та реагування на правопорушення, оперативного встановлення осіб, які їх вчинили, Південному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України, військовій                    частині 2138 Державної прикордонної служби України  надана субвенція                     із  бюджету м. Одеси для придбання 2 транспортних засобів TOYOTA COROLLA                          та 15 нагрудних відеореєстраторів ЕН15. 
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 1 304,92 тис.грн.
	4.3. Створення належних умов служби інспекторів прикордонної служби при виконанні покладених завдань, шляхом придбання відповідних приладів та устаткування.
	З метою покращення заходів зі збору даних (інформації) та паспортної роботи, документування дій персоналу прикордонного підрозділу та протиправних дій правопорушників, запобігання корупційним проявам Південному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України, військовій частині 2138 Державної прикордонної служби України надана субвенція із  бюджету м. Одеси на придбання системи і пристроїв нагляду та охорони REGULA 4115 (5 од.), 3 жилетів, 10 радіостанцій типу MOTOROLA DP4401, 15 од. універсальних приладів для перевірки паспортних документів EUROPOST PRO та 25 нагрудних відеореєстраторів ЕН15, фотообладнання, що суттєво покращило організацію роботи  прикордонних нарядів у сфері відповідальності відділу прикордонної служби «Одеса» Одеського прикордонного загону.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 1 315,00 тис.грн.
	4.5. Забезпечення виконання повноважень прикордонної служби щодо захисту державного кордону та оперативного реагування на злочини, шляхом придбання відповідного спеціального автомобільного транспорту.
	Для своєчасного виявлення та реагування на правопорушення, оперативного встановлення осіб, які порушують законодавство                                з прикордонних питань, надана субвенція із  бюджету м. Одеси Південному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України, військовій частині 2138 Державної прикордонної служби України                        для придбання 2 транспортних засобів TOYOTA COROLLA.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 900,00 тис.грн.
	4.6. Модернізація наявних комп’ютерних інформаційно-пошукових баз даних шляхом придбання комп’ютерної техніки.
	Для створення належних умов служби прикордонників під час виконання поставлених завдань надана субвенція із  бюджету м. Одеси Південному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України, військовій частині 2138 Державної прикордонної служби України для придбання 5 персональних електронно-обчислювальних машин.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 117,58 тис.грн.
	4.7. Придбання  спеціальних предметів і засобів для захисту від коронавірусу COVID-19.
	Для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації надана субвенція із бюджету м. Одеси Південному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України, військовій частині 2138 Державної прикордонної служби України для придбання спеціальних предметів і засобів для захисту від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а саме: маски медичні – 1500 од., рукавички латексні – 28 485 пар, дезінфікуючі засоби. Також проводилася дезінфекція приміщень.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 154,00 тис.грн.
	У 2020 році відділами прикордонної служби «Одеса» та «Одеса-Аеропорт» припинено спроби незаконного перетинання державного кордону: за підробленими документами – 17 випадків; за чужими документами – 1;                                за недійсними документами – 29; підробленими відмітками ДПСУ – 6. 

	5. Створення належних умов діяльності та служби Головного управління Національної поліції в Одеській області  
	5.1. Придбання спеціальних предметів і засобів для захисту від коронавірусу COVID-19. 
	Для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації надана субвенція із бюджету м. Одеси Головному управлінню Національної поліції в Одеській області для придбання спеціальних предметів і засобів                 для захисту від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2, а саме 900 од. дезінфікуючих засобів.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 99,99 тис.грн.
	5.2. Забезпечення оперативного реагування на скоєні тяжкі та особливо тяжкі злочини, якісне надання поліцейських послуг в частині виявлення                       і припинення кримінальних правопорушень, розшук осіб, які вчинили такі правопорушення, реагування на факти вчинення домашнього насильства групами реагування «Поліна» шляхом придбання спеціального автомобільного транспорту.
	Для забезпечення оперативного реагування на скоєні тяжкі та особливо тяжкі злочини надана субвенція із бюджету м. Одеси Головному управлінню Національної поліції в Одеській області для придбання 11 одиниць автотранспорту: автомобіль Renault Dokker, автомобіль Renault Megan Sedan, автомобіль Hunday Elantra, мікроавтобус Renault Trafik, автомобіль Renault Sandero Bace та 6 одиниць авто Renault Sandero, що сприяло  скороченню кількості вчинених у місті Одесі особливо тяжких (з 513 у 2019 році до 378   у минулому році, -26,3 %) та тяжких (з 4270 до 3997, -6,4 %) кримінальних діянь, пограбувань  (із 769 до 464, -39,7 %), розбійних нападів (зі 126 до 73,                -42,1 %), незаконних заволодінь транспортними засобами (із 297 до 251,                   -15,5 %) та хуліганств (із 97 до 59, -39,2 %).
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 4 900,00 тис.грн.

	6. Створення належних умов діяльності та служби Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції 
	6.1. Придбання спеціалізованого автомобільного транспорту, його облаштування, обслуговування та ремонт з метою забезпечення оперативної роботи щодо реагування на звернення громадян, розшуку та затримання злочинців у найкоротший термін.
	Для підвищення ефективності діяльності в частині виявлення та своєчасного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події, з метою їх припинення і вжиття заходів щодо усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці надана субвенція із бюджету м. Одеси Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції для здійснення технічного обслуговування та поточного ремонту службових автомобілів, проведення відновлювальних робіт та придбання 25 GPS-трекерів                         із зовнішніми антенами.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 1572,71 тис.грн.
 	6.2. Придбання комп’ютерної техніки та обладнання для обробки та зберігання даних, мережевого обладнання, радіообладнання та системи  контролю доступу.
	Для покращення мобільності патрульних екіпажів і збільшення швидкості реагування на заяви та повідомлення громадян надана субвенція  із бюджету м. Одеси Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції для придбання 10 персональних комп’ютерів, 4 багатофункціональних пристроїв, 2 комплектів обладнання для радіозв’язку, комплекту обладнання для вдосконалення АРМ-оператора та 2 од. систем відеонагляду для 2 стаціонарних постів.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 824,30 тис.грн.
	6.4. Придбання костюмів – дощовиків, термоковдр для груп швидкого реагування. 
	Для створення належних умов служби поліцейських при виконанні поставлених завдань надана субвенція із бюджету м. Одеси Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції для придбання 350 од. костюмів-дощовиків та 50 од. рятувальних термоковдр              для груп швидкого реагування. 
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 280,96 тис.грн.
	6.5. Закупівля та виготовлення друкованої продукції з протидії фактів вчинення домашнього насильства.
	Для забезпечення профілактики та зменшення фактів вчинення домашнього насильства надана субвенція із бюджету м. Одеси Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції,  закуплено / виготовлено друковану продукцію та розповсюджено серед мешканців м. Одеси (22625 од. бланкової продукції).
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 18,10 тис.грн.
	6.6. Придбання спеціальних предметів, засобів та обладнання для захисту від коронавірусу COVID-19. 
	Для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації надана субвенція із бюджету м. Одеси Управлінню патрульної поліції                      в Одеській області Департаменту патрульної поліції для придбання респіраторів FFP – 7000 од., рукавичок медичних нітрилових – 1150 од., комбінезонів захисних – 500 од., сушарок для рук безконтактних – 10 од.,                    2 підлогомийних машин та пилососу, озонатора повітря та дезінфікуючих засобів. 
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 1 132,99 тис.грн.
	Виконання заходів Програми за даним напрямом дозволило забезпечити своєчасне реагування на 1526 правопорушень, здебільшого це крадіжки з автотранспорту, крадіжки кишенькові, тілесні ушкодження, хуліганство, незаконне заволодіння транспортом тощо.
	Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції забезпечено контроль за дотриманням карантинних заходів у публічних місцях шляхом проведення відповідних рейдів, під час яких було складено 714 адміністративних матеріалів стосовно порушення правил  карантину. 

	7. Створення належних умов діяльності та служби Управління Служби безпеки України в Одеській області 
	7.1. Створення належних умов служби співробітників Управління при виконанні покладених завдань у сфері протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, шляхом придбання відповідного спеціального автомобільного транспорту, його обладнання та обслуговування тощо.
	Для оновлення матеріально-технічної бази надана субвенція із  бюджету м. Одеси Управлінню Служби безпеки України в Одеській області для придбання 2 одиниць автомобільного транспорту спеціального призначення.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 2 000,00 тис.грн.
	7.2. Створення належних умов служби співробітників Управління при виконанні покладених завдань у сфері протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, шляхом придбання паливно-мастильних матеріалів.
	Для підвищення ефективності діяльності надана субвенція із  бюджету м. Одеси Управлінню Служби безпеки України в Одеській області для придбання пально-мастильних матеріалів, а саме бензину А-95 – 25480 л, бензину А-92 – 641 л, та дизельного пального – 13183 л.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 831,00 тис.грн.
	7.3. Вжиття превентивних заходів, спрямованих на посилення захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих об’єктів та недопущення проявів тероризму шляхом придбання відповідної техніки спеціального призначення тощо.
	Для здійснення профілактичних заходів щодо захисту життя і здоров’я людей та громадської безпеки надана субвенція із бюджету м. Одеси Управлінню Служби безпеки України в Одеській області для придбання спеціального мобільного комплексу.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 1 200,00 тис.грн.
	7.4. Придбання комп’ютерної техніки, оргтехніки, ліцензійного програмного забезпечення та супутніх матеріалів для налагодження мережі, засобів зв'язку, а також системи відеоспостереження, телевізійного та аудіовізуального обладнання, системи охорони об'єктів тощо.
	Для оновлення матеріально-технічної бази та підвищення ефективності діяльності надана субвенція із бюджету м. Одеси Управлінню Служби безпеки України в Одеській області для придбання 37 од. персональних комп’ютерів, програмного забезпечення у кількості 5 комплектів.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 769,00 тис.грн.
	7.5. Придбання медичних препаратів, спеціальних предметів і засобів для захисту від коронавірусної інфекції COVID-19.
	Для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації надана субвенція із бюджету м. Одеси Управлінню Служби безпеки України                     в Одеській області для придбання медикаментів, засобів індивідуального захисту, а саме: окулярів захисних – 100 од., респіраторів – 200 од., рукавичок латексних – 10250 од., бахіл – 5000 од. та дезінфікуючих засобів.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 199,99 тис.грн.
	З метою забезпечення належного рівня захисту об’єктів можливих терористичних посягань, у т. ч. потенційно небезпечних об’єктів ЗС України, розташованих на території м. Одеси та Одеської області, КГ АТЦ при УСБУ в Одеській області проведено 12 засідань та 10 спеціальних антитерористичних тренувань за участю представників підрозділів регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом, командування військових частин, місцевого самоврядування. 

	8. Створення належних умов діяльності та служби військової частини 3012 Національної гвардії України 
	8.1. Модернізація матеріально-технічної бази військової частини 3012 Національної гвардії України для належного виконання  службових завдань           у сфері охорони публічного порядку та безпеки громадян на території                    м. Одеси.
	Для підвищення ефективності діяльності шляхом якісного реагування на правопорушення, оперативної передачі інформації про вчинення злочинів та встановлення осіб, які їх вчинили, надана субвенція із бюджету м. Одеси військовій частині 3012 Національної гвардії України для придбання спеціального мікроавтобусу, обладнаного новітніми електронними засобами.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 1306,00 тис.грн.
	8.2. Придбання  спеціальних предметів, засобів та обладнання для захисту від коронавірусу COVID-19.
	Для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації надана субвенція із бюджету м. Одеси військовій частині 3012 Національної гвардії України для придбання масок медичних – 10000 од., рукавичок латексних – 10000 од., костюмів біозахисту – 100 од., окулярів захисних –          100 од., безконтактних термометрів – 10 од. та 20 трекерів автомобільних, ліжок-розкладачок – 200 од. і дезінфікуючих засобів.
	Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 529,30 тис.грн.
	У 2020 році військовими нарядами затримано: за підозрою у скоєнні злочину – 962 особи, за скоєння адміністративних порушень – 1002 особи; вилучено приблизно 5777 грам наркотичних речовин, 12 одиниць вогнепальної та 39 одиниць холодної зброї, 34 одиниці патронів різного калібру; повернуто майна громадянам на суму приблизно 86 тис.грн.

	Інформація про хід виконання заходів Програми за 2020 рік додається.



В.о. заступника міського голови –
керуючого справами							       	О. Бриндак



Додаток 
до інформації до Програми




ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса»
на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року № 5797-VII,
за 2020 рік


1. Найменування відповідального виконавця Програми – Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

2. Найменування головного розпорядника бюджетних коштів Програми – Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї – рішення Одеської міської ради від 18 березня 2020 року № 5797-VII «Про затвердження Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 2020-2022 роки», від 29 квітня 2020 року № 5918-VII «Про внесення змін до Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року № 5797-VII», від 22 липня 2020 року № 6230-VII «Про внесення змін до Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року               № 5797-VII», від 03 лютого 2021 року № 52-VIIІ «Про внесення змін до Міської цільової програми «Безпечне місто Одеса» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року № 5797-VII».



№
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання 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
2  Матеріально-технічне забезпечення та технічне переоснащення комунальної установи «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)»
2.1.
Закупівля та встановлення  камер відеоспостереження, комплексів з функцією онлайн-інформування та інших пристроїв

2020 –                   2022 роки
Департамент
муніципальної
безпеки
Одеської міської ради,
Комунальна установа «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)»
Усього, в т. ч.:
3 713,00
3 713,00
3 713,00
3 713,00




бюджет м. Одеси
3 713,00
3 713,00
3 713,00
3 713,00
2.5.
Забезпечення
діяльності комунальної установи «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)»,                у тому числі шляхом придбання спеціалізованого автомобільного транспорту

2020 –                2022 роки
Департамент
муніципальної
безпеки
Одеської міської ради,
Комунальна установа «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)»
Усього, в т. ч.:
8 419,20
8 419,20
8 389,23
8 389,23




бюджет м. Одеси
8 419,20
8 419,20
8 389,23
8 389,23
Всього за напрямом діяльності
Усього, в т. ч.:
12 132,20
12 132,20
12 102,23
12 102,23

бюджет м. Одеси
12 132,20
12 132,20
12 102,23
12 102,23
3. Матеріально-технічне забезпечення та технічне переоснащення комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради»
3.3.
Придбання рятувальних плавзасобів
та спеціального автомототранспорту


2020 –
2022 роки
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Комунальна установа «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради»
Усього, в т. ч.:
1 300,00
1 300,00
1 265,29
1 265,29




бюджет                 м. Одеси
1 300,00
1 300,00
1 265,29
1 265,29
Всього за напрямом діяльності
Усього, в т. ч.:
1 300,00
1 300,00
1 265,29
 1 265,29

бюджет                  м. Одеси
1 300,00
1 300,00
1 265,29
 1 265,29
4. Створення належних умов діяльності та служби Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України
4.1.
Придбання та введення                в дію моторних човнів та радіолокаційної станції             з метою посилення стану охорони державного кордону, зокрема охорони морських рубежів

2020 –
2022 роки
Департамент
муніципальної
безпеки Одеської                   міської ради,
Південне регіональне
управління Державної
прикордонної служби
України, військова
частина 2138 Державної
прикордонної служби
України
Усього, в т. ч.:
91,50
91,50
91,50
91,50




бюджет                    м. Одеси
91,50
91,50
91,50
91,50
4.2.
Придбання відповідного спеціального автомобільного транспорту та нагрудних відеореєстраторів для дільничних інспекторів прикордонної служби
2020 рік
Департамент
муніципальної
безпеки Одеської               міської ради,
Південне регіональне
управління Державної
прикордонної служби
України, військова
частина 2138 Державної
прикордонної служби
України
Усього, в т. ч.:
1 305,00
1 305,00
1 304,92
1 304,92




бюджет                  м. Одеси
1 305,00
1 305,00
1 304,92
1 304,92
4.3.
Створення належних умов служби інспекторів прикордонної служби при виконанні покладених завдань, шляхом придбання відповідних приладів та устаткування
2020, 
2022 роки
Департамент
муніципальної
безпеки Одеської                 міської ради,
Південне регіональне
управління Державної
прикордонної служби
України, військова
частина 2138 Державної
прикордонної служби
України
Усього, в т. ч.:
1 315,00
1 315,00
1 315,00
1 315,00




бюджет                 м. Одеси
1 315,00
1 315,00
1 315,00
1 315,00
4.5.
Забезпечення виконання повноважень прикордонної служби щодо захисту державного кордону та оперативного реагування на злочини, шляхом придбання відповідного спеціального автомобільного транспорту
2020, 
2022 роки
Департамент
муніципальної
безпеки Одеської              міської ради,
Південне регіональне
управління Державної
прикордонної служби
України, військова
частина 2138 Державної
прикордонної служби
України
Усього, в т. ч.:
900,00
900,00
900,00
900,00




бюджет                  м. Одеси
900,00
900,00
900,00
900,00
4.6.
Модернізація наявних комп’ютерних інформаційно-пошукових баз даних шляхом придбання комп’ютерної техніки

2020 рік
Департамент
муніципальної
безпеки Одеської                міської ради,
Південне регіональне
управління Державної
прикордонної служби
України, військова
частина 2138 Державної
прикордонної служби
України
Усього, в т. ч.:
120,80
120,80
117,58
117,58




бюджет                 м. Одеси
120,80
120,80
117,58
117,58
4.7.
Придбання  спеціальних предметів і засобів для захисту від коронавірусу COVID-19

2020 рік
Департамент
муніципальної
безпеки Одеської                міської ради,
Південне регіональне
управління Державної
прикордонної служби
України, військова
частина 2138 Державної
прикордонної служби
України
Усього, в т. ч.:
154,00
154,00
154,00
154,00




бюджет                м. Одеси
154,00
154,00
154,00
154,00


Всього за напрямом діяльності
Усього, в т. ч.:
3 886,30
3 886,30
3 883,00
3 883,00


бюджет                  м. Одеси

3 886,30
3 886,30
3 883,00
3 883,00
5. Створення належних умов діяльності та служби Головного управління Національної поліції в Одеській  області
5.1.
Придбання  спеціальних предметів і засобів для захисту від коронавірусу COVID-19

2020 рік
Департамент
муніципальної
безпеки
Одеської міської ради,
Головне управління
Національної поліції
в Одеській області
Усього, в т. ч.:
100,00
100,00
99,99
99,99




бюджет                    м. Одеси
100,00
100,00
99,99
99,99
5.2.
Забезпечення оперативного реагування на скоєні тяжкі та особливо тяжкі злочини, якісне надання поліцейських послуг                   в частині виявлення і припинення кримінальних правопорушень, розшук осіб, які вчинили такі правопорушення,  реагування на факти вчинення домашнього насильства групами реагування «Поліна» шляхом придбання спеціального автомобільного транспорту

2020 –               2022 роки
Департамент
муніципальної
безпеки
Одеської міської ради,
Головне управління
Національної поліції
в Одеській області
Усього, в т. ч.:
4 900,00
4 900,00
4 900,00
4 900,00




бюджет                  м. Одеси
4 900,00
4 900,00
4 900,00
4 900,00
Всього за напрямом діяльності
Усього, в т. ч.:
5 000,00
5 000,00
4 999,99
4 999,99

бюджет                  м. Одеси
5 000,00
5 000,00
4 999,99
4 999,99
6. Створення належних умов діяльності та служби Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції
6.1.
Придбання спеціалізованого автомобільного транспорту, його облаштування, обслуговування та ремонт з метою  забезпечення оперативної роботи щодо реагування на звернення громадян, розшуку та затримання злочинців                  у найкоротший  термін
2020 –                 2022 роки
Департамент
муніципальної
безпеки
Одеської міської ради,
Управління патрульної
поліції в Одеській
області Департаменту
патрульної поліції
Усього, в т. ч.:
1 677,00
1 677,00
1 572,71
1 572,71




бюджет                     м. Одеси
1 677,00
1 677,00
1 572,71
1 572,71
6.2.
Придбання комп’ютерної техніки та обладнання для обробки та зберігання даних, мережевого обладнання, радіообладнання та системи  контролю доступу
2020 рік
Департамент
муніципальної
безпеки
Одеської міської ради,
Управління патрульної
поліції в Одеській
області Департаменту
патрульної поліції
Усього, в т. ч.:
876,90
876,90
824,30
824,30




бюджет                 м. Одеси
876,90
876,90
824,30
824,30
6.4.
Придбання костюмів – дощовиків, термоковдр для груп швидкого реагування
2020, 
2022 роки

Департамент
муніципальної
безпеки
Одеської міської ради,
Управління патрульної
поліції в Одеській
області Департаменту
патрульної поліції
Усього, в т. ч.:
283,10
283,10
280,96
280,96




бюджет                  м. Одеси
283,10
283,10
280,96
280,96
6.5.
Закупівля та виготовлення друкованої продукції                   з протидії фактів вчинення домашнього насильства

2020 рік
Департамент
муніципальної
безпеки
Одеської міської ради,
Управління патрульної
поліції в Одеській
області Департаменту
патрульної поліції
Усього, в т. ч.:
30,00
30,00
18,10
18,10




бюджет                  м. Одеси
30,00
30,00
18,10
18,10
6.6.
Придбання  спеціальних предметів, засобів та обладнання для захисту від коронавірусу                    COVID-19

2020 рік
Департамент
муніципальної
безпеки
Одеської міської ради,
Управління патрульної
поліції в Одеській
області Департаменту
патрульної поліції
Усього, в т. ч.:
1 133,00
1 133,00
1 132,99
1 132,99




бюджет                 м. Одеси
1 133,00
1 133,00
1 132,99
1 132,99
Всього за напрямом діяльності
Усього, в т. ч.:
4 000,00
4 000,00
3 829,06
3 829,06

бюджет             м. Одеси
4 000,00
4 000,00
3 829,06
3 829,06
7. Створення належних умов діяльності та служби Управління Служби безпеки України в Одеській області
7.1.
Створення належних умов служби співробітників Управління при виконанні покладених завдань у сфері протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, шляхом придбання відповідного спеціального автомобільного транспорту, його обладнання та обслуговування тощо

2020 –
2022 роки
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради,
Управління Служби безпеки України                в Одеській області
Усього, в т. ч.:
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00




бюджет                    м. Одеси
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
7.2.
Створення належних умов служби співробітників Управління при виконанні покладених завдань у сфері протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, шляхом придбання    паливно-мастильних матеріалів
2020 –
2022 роки
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради,
Управління Служби безпеки України                в Одеській області
Усього, в т. ч.:
831,00
831,00
831,00
831,00




бюджет                   м. Одеси
831,00
831,00
831,00
831,00
7.3.
Вжиття превентивних заходів, спрямованих на посилення захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих об’єктів та недопущення проявів тероризму шляхом придбання відповідної техніки спеціального призначення тощо
2020 –
2022 роки
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради,
Управління Служби безпеки України                в Одеській області
Усього, в т. ч.:
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00




бюджет                  м. Одеси
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
7.4.
Придбання комп’ютерної техніки, оргтехніки, ліцензійного програмного забезпечення та супутніх матеріалів для налагодження мережі, засобів зв'язку, а також системи відеоспостереження, телевізійного та аудіовізуального обладнання, системи охорони об'єктів тощо
2020 –
2022 роки
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради,
Управління Служби безпеки України                в Одеській області
Усього, в т. ч.:
769,00
769,00
769,00
769,00




бюджет                     м. Одеси
769,00
769,00
769,00
769,00
7.5.
Придбання медичних препаратів, спеціальних предметів і засобів для захисту від коронавірусної інфекції COVID-19

2020 рік
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради,
Управління Служби безпеки України                в Одеській області
Усього, в т. ч.:
200,00
200,00
199,99
199,99




бюджет                       м. Одеси
200,00
200,00
199,99
199,99
Всього за напрямом діяльності
Усього, в т. ч.:
5 000,00
5 000,00
4 999,99
4 999,99

бюджет                м. Одеси

5 000,00
5 000,00
4 999,99
4 999,99
8. Створення належних умов діяльності та служби військової частини 3012 Національної гвардії України
8.1.
Модернізація матеріально-технічної бази військової частини 3012 Національної гвардії України для  належного виконання  службових завдань у сфері охорони публічного порядку та безпеки громадян на території                    м. Одеси
2020 рік
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради,
військова частина 3012
Національної гвардії
України
Усього, в т. ч.:
1 306,00
1 306,00
1 306,00
1 306,00




бюджет                      м. Одеси

1 306,00

1 306,00

1 306,00

1 306,00
8.2.
Придбання  спеціальних предметів, засобів та обладнання для захисту від коронавірусу COVID-19
2020 рік
Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради,
військова частина 3012
Національної гвардії
України
Усього, в т. ч.:
529,30
529,30
529,30
529,30




бюджет                    м. Одеси
529,30
529,30
529,30
529,30
Всього за напрямом діяльності
Усього, в т. ч.:
1 835,30
1 835,30
1 835,30
1 835,30

бюджет                    м. Одеси
1 835,30
1 835,30
1 835,30
1 835,30
Всього за Програмою
Усього, в т. ч.:
33 153,80
33 153,80
32 914,86
32 914,86

бюджет
м. Одеси
33 153,80
33 153,80
32 914,86
32 914,86



 


