Розпорядження 
Одеського міського голови 
№ 994 від 15.11.2018 р. 







Про проведення інвентаризації систем відеоспостереження, що використовуються виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями Одеської міської ради


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», з метою централізації процесів управління, фінансування і розвитку загальноміської системи відеоспостереження та відеоаналітики:

1. Керівникам виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Одеської міської ради, які використовують засоби відеоспостереження у термін до 25 листопада 2018 року:
1.1. Провести інвентаризацію технічних засобів та іншого майна, що входить до складу систем відеоспостереження, та надати звіт до департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради за встановленою формою (додаток 1).
1.2. Проаналізувати додаткову потребу у встановленні засобів відеоспостереження на об’єктах, що використовуються виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями Одеської міської ради, та надати звіт до департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради за встановленою формою (додаток 2). 
 
2. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради та комунальній установі «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)» забезпечити:
2.1. Узагальнення інформації та вивчення можливості інтеграції наявних у користуванні виконавців засобів відеоспостереження до загальноміської системи з попередньою оцінкою необхідних для цього фінансових витрат.
2.2. У термін до 05 грудня 2018 року визначити пріоритетні для міста напрямки розширення загальноміської системи відеоспостереження на наступний рік та у разі потреби внести пропозиції щодо коригування міської комплексної системи зміцнення законності, безпеки та порядку на території міста Одеси «Безпечне місто Одеса» на 2017-2019 роки про що проінформувати міського голову.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Котляра А.І.




     Г. Труханов































Додаток 1 
до розпорядження
міського голови
від 15.11.2018
№ 994

ЗВІТ
про проведення інвентаризації систем відеоспостереження

№
з/п
Найменування
(відеореєстратор / камера)
Назва виробника
Модель
Кількість
Система
зберігання даних
(жорсткий диск, відеореєстратор/ відеосервер)
Примітка
( ONVIF
так/ні)








 

Керівник виконавчого органу,                                                                                   комунального підприємства, установи,                                                             організації  Одеської міської ради                              підпис                           ПІБ



«____» ________ року





Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко














Додаток 2 
до розпорядження
міського голови
від 15.11.2018.
№ 994


ЗВІТ
про проведення інвентаризації систем відеоспостереження


№
з/п

Назва об’єкта

Адреса розташування
(схема)
Потреба у засобах відеоспостереження
Потреба у встановленні відеокамер зі спеціальними функціями




зовнішні

внутрішні
відеокамера для розпізнавання автомобільних номерів
відеокамера для розпізнавання облич








*зазначити про необхідність встановлення відеореєстратора



Керівник виконавчого органу,                                                                                   комунального підприємства, установи,                                                             організації  Одеської міської ради                              підпис                           ПІБ


«____» ________ року





Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко













