Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 438 від 04.12.2019 р.


Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі»                                     на 2020-2022 роки» 



Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 покращення стану організації дорожнього руху та збільшення пропускної спроможності вулично-шляхової мережі міста виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                                 «Про затвердження Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху                    в місті Одесі» на 2020-2022 роки» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.



Міський голова									Г. Труханов 



Керуюча справами								О. Оніщенко






Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№ 438 від 04.12.2019 р.

Про затвердження Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на 2020-2022 роки


Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                       «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 покращення стану організації дорожнього руху та збільшення пропускної спроможності вулично-шляхової мережі міста Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

	1. Затвердити Міську цільову програму «Безпека дорожнього руху                      в місті Одесі» на 2020-2022 роки (додається). 

	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань транспорту, дорожнього господарства, зв’язку і морегосподарського комплексу.



Міський голова							    		Г. Труханов



Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради



Керуюча справами								О. Оніщенко
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Міська цільова програма
«Безпека дорожнього руху в місті Одесі»
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Одеса – 2019


І. ПАСПОРТ
Міської  цільової  програми  «Безпека дорожнього руху в місті Одесі»
на 2020-2022 роки
(далі – Програма)



1.
Ініціатор розроблення Програми
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
2.
Розробник Програми
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
3.
Співрозробники Програми
Комунальна установа «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради
4.
Відповідальний виконавець Програми
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
5.
Виконавці Програми
Виконавчий комітет Одеської міської ради, департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, комунальна установа «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради, установа комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»
6.
 Термін реалізації
 Програми
2020-2022 роки
7.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього
389 115,78 тис.грн

у тому числі:

7.1.          
Кошти бюджету м. Одеси
389 115,78  тис.грн








ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ 
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Протягом останніх десятиліть у світі спостерігається стрімке збільшення кількості транспортних засобів та підвищення інтенсивності дорожнього руху, що призводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод та їх негативних наслідків.

За даними експертів Україна є однією з лідерів серед європейських країн за питомими показниками аварійності та наслідків дорожньо-транспортних пригод. Також в Україні рівень смертності та травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод є одним з найвищих в Європі:

Кількість загиблих у ДТП у 2016 році у деяких країнах Європи*

Населення,                    млн осіб
Загинуло,                   млн осіб
Загинуло                        на 1 млн осіб
Україна
42
3,410
81,2
Німеччина
83
3,206
38,8
Великобританія
66
1,792
27,1
Франція
67
3,477
52,0
Італія 
61
3,283
54,2
Іспанія
47
1,810
39,0
Польща
38
3,026
79,7

*Джерела: data.oecd.org, wikipedia.org, eurostat.ec.europa.eu, ec.europa.eu

Особливо тривожним є те, що понад 43 відсотка загиблих у дорожньо-транспортних пригодах у 2016-2018 роках – пішоходи та велосипедисти. Велике занепокоєння викликає те, що дорожньо-транспортні пригоди в Україні є першою за поширеністю причиною смерті молоді віком від 15 до  24 років та другою за поширеністю причиною смерті дітей віком                      від 5 до 14 років.
Одеська область не є виключенням у цій невтішній статистиці.                          Так, за даними Управління патрульної поліції в Одеській області за останні три роки (2016-2018 роки) в Одеському регіоні зареєстровано понад                                 40 тис. дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 748 осіб та травмовано 7902 особи.

Показник ДТП
Кількість (од.)

2016 рік*
2017 рік*
2018 рік*
Кількість зареєстрованих ДТП
13544
14609
13594
Кількість ДТП з потерпілими
2157
2255
2017
Кількість травмованих у ДТП
2702
2790
2410
Кількість загиблих у ДТП
215
260
273
*Джерело: http://patrol.police.gov.ua/statystyka/

За європейськими розрахунками загибель у дорожньо-транспортних пригодах однієї людини спричиняє державі збитків на рівні одного мільйону євро, тому здійснення заходів вартістю до 1 млн євро, які забезпечать спасіння одного життя, є доцільним і економічно обґрунтованим.
У країнах Західної Європи та США обсяги витрат, спричинених ДТП, становлять від 2,0 % до 3,1 % валового внутрішнього продукту (ВВП), а за методикою, що діє в Україні, – приблизно 1,4 % від ВВП. Таким чином, при обчисленні за європейською (або США) методикою витрати, спричинені ДТП, в Україні складатимуть 3,5 % ВВП.
Отже, безпеку дорожнього руху в сучасних умовах треба розглядати як одну з найголовніших цілей і невід'ємну умову діяльності людей.
За результатами аналізу наявних даних та аналітичного звіту Світового банку в Україні більшість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками виникає, зокрема, через необлаштованість пішохідних переходів (відсутність освітлення, розмітки тощо), що призводить до смертельних наслідків у 38 відсотках випадків.
З метою організації в м. Одесі дорожнього руху із застосуванням технічних засобів інформаційно-телекомунікаційних, автоматизованих систем керування та нагляду за дорожнім рухом відповідно до правил і стандартів чинного законодавства України Одеською міською радою створена комунальна установа «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради (далі – установа). Діяльність установи спрямована на підвищення рівня безпеки дорожнього руху шляхом створення системи контролю та управління рухом транспорту. За період 2017-           2019 років установою здійснені такі заходи:
- будівництво нових світлофорних об’єктів;
- облаштування вулично-дорожньої мережі дорожніми знаками;
- нанесення дорожньої розмітки;
- облаштування засобів примусового зниження швидкості.
Забезпечення подальшої діяльності установи сприятиме зниженню кількості дорожньо-транспортних пригод. 
Однією з актуальних і значущих у місті залишається проблема облаштування маршрутної мережі зупинковими комплексами, що створюють додаткові зручності для пасажирів, які очікують громадський транспорт. 
З 2015 року департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради за рахунок коштів бюджету міста проводяться заходи з облаштування зупинок громадського транспорту зупинковими комплексами. Так, у 2015 році було обладнано 16 зупинок громадського транспорту, у 2016 році – 33, у 2017 році – 36, у 2018 році – 62.  
Разом із тим, значна кількість зупинок громадського транспорту не обладнана навісами, які слугують укриттям від дощу, снігу або інших природних явищ.
В умовах постійного зростання кількості автотранспортних засобів                       у м. Одесі особливо гостро постає проблема їх вільного пересування містом, особливо центральною історичною частиною та в місцях великого скупчення транспортних засобів, а також уникнення перешкод вільного руху, зокрема припаркованих транспортних засобів.  
У 2018 році набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» (далі – Закон). Закон, зокрема, удосконалює механізм притягнення до адміністративної відповідальності власників автотранспортних засобів. Повноваження щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення та здійснення тимчасового затримання транспортного засобу згідно із Законом покладається на інспекторів з паркування. У департаменті транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради з цією метою створено відповідний структурний підрозділ. Для виконання покладених на органи місцевого самоврядування повноважень у сфері дорожнього руху інспектори з паркування повинні бути забезпечені сертифікованими засобами фото/відеофіксації обставин порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів і спеціальною уніформою та транспортом; забезпечувати тимчасове затримання транспортних засобів та їх зберігання. 
Крім того, для обліку та контролю виконання постанов і протоколів необхідно розробити та обслуговувати спеціалізоване та сертифіковане програмне забезпечення з можливістю доступу до баз даних Міністерства внутрішніх справ України. 
Зазначені проблемні питання стосовно безпеки дорожнього руху можливо вирішити шляхом реалізації заходів у межах відповідної міської цільової програми.
Програма розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», «Про благоустрій населених пунктів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», Правил дорожнього руху,  затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху  в Україні на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року № 481,  Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована), затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1321-VII, Концепції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та паркувального простору в місті Одесі, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 20 березня 2019 року № 4361-VII.

ІІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Метою Програми є зниження в місті Одесі 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. 
Програма виступає інструментом реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована).
ІV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Розв’язання проблеми щодо забезпечення належного рівня безпеки дорожнього руху у місті Одесі передбачає:
- створення належних умов безпеки для пішоходів та водіїв при забезпеченні безупинного руху транспортних потоків, що передбачається здійснити шляхом модернізації існуючої автоматизованої системи керування дорожнім рухом із впровадженням адаптивного регулювання світлофорами,               а також постійного оновлення технічних засобів організації дорожнього руху  у місті;
- забезпечення належних умов для пасажирів, які очікують громадський транспорт; 
- реформування сфери паркування транспортних засобів та створення механізму притягнення до адміністративної відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху шляхом забезпечення належних умов діяльності інспекторів з паркування та адміністративної практики відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів». 
Заходи з реалізації Програми передбачається фінансувати за рахунок коштів бюджету м. Одеси в межах наявного фінансового ресурсу.
	Виконання Програми розраховано на період 2020-2022 років. 
	Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

V. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

	Реалізація Програми здійснюватиметься за такими напрямами:
- забезпечення організації, управління та контролю дорожнього руху                  в м. Одесі;
- обладнання зупинок громадського транспорту;
- створення належних умов діяльності інспекторів з паркування та адміністративної практики;
- забезпечення транспортними послугами виконавчих органів, підприємств та установ Одеської міської ради.
Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 2                              до Програми.

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Передбачається, що реалізація Програми надасть можливість забезпечити:
	- підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
- поліпшення якості обслуговування пасажирів;
- організацію в м. Одесі дорожнього руху із застосуванням технічних засобів інформаційно-телекомунікаційних, автоматизованих систем керування та нагляду за дорожнім рухом відповідно до правил і стандартів чинного законодавства України; 
- підвищення рівня дотримання Правил дорожнього руху;
- впровадження дієвого механізму контролю дотримання правил паркування, оплати, накладення штрафу за порушення правил паркування;
- зменшення соціальних та економічних втрат та збитків від дорожньо-транспортних пригод.

VІI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію виконання Програми здійснює департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.  
Загальний контроль за реалізацією Програми здійснюється постійною комісією Одеської міської ради з питань транспорту, дорожнього господарства, зв’язку і морегосподарського комплексу. 
Виконавці Програми щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним, надають до департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради інформацію про стан її виконання.
 Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, готує та надає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради узагальнену інформацію, отриману від усіх виконавців Програми, про стан виконання Програми.
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради щорічно доповідає про хід виконання Програми                            за звітний період на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради                       у І півріччі року, наступному за звітним.
Після закінчення встановленого строку виконання Програми департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та надає його на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради, а після схвалення – на затвердження Одеській міській раді, не пізніше, ніж                                у шестимісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради оприлюднює основні результати реалізації Програми                 у засобах масової інформації.



Секретар ради 						                          О. Потапський  



Додаток 1 
 	до Програми 


Ресурсне забезпечення
Міської цільової програми  «Безпека дорожнього руху в місті Одесі»
на 2020-2022 роки



Джерела фінансування, яке пропонується залучити на виконання Програми
Роки виконання Програми
Усього витрат                                на виконання Програми
(тис.грн)

2020 рік
2021 рік
2022 рік

Усього, в т.ч:
135 496,98
127 462,50
126 156,30
389 115,78
Бюджет м. Одеси, усього,
135 496,98
127 462,50
126 156,30
389 115,78
у т.ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:
Виконавчий комітет Одеської міської ради
53 860,90
49 784,50
50 590,40
154 235,80
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
81 636,08
77 678,0
75 565,9
234 879,98



Додаток  2
до Програми 


Напрями діяльності та заходи
Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» 
на 2020-2022 роки

№ 
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис.грн, у тому числі:
Очікуваний результат





Усього
2020 рік
2021 рік
2022 рік

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,                      в т.ч.:
1700,0
700,0
450,0
550,0

Будівництво                 7 світлофорних об’єктів




бюджет м. Одеси
1700,0
700,0
450,0
550,0

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,                   в т.ч.:
31500,0
11500,0
10000,0
10000,0

Модернізація                 50 світлофорних об’єктів 




бюджет м. Одеси
31500,0
11500,0
10000,0
10000,0

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,                  в т.ч.:
5000,0
2000,0
2000,0
1000,0
Оновлення                              4 тис. дорожніх знаків. Встановлення дорожніх знаків на 300 зупинках транспорту загального користування






бюджет м. Одеси
5000,0
2000,0
2000,0
1000,0

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, 
в т.ч.:
21 200,0
6 800,0
6 700,0
9 700,0
Підвищення рівня безпеки дорожнього руху шляхом щорічного оновлення                               50 тис. кв.м дорожньої розмітки




бюджет м. Одеси
21 200,0
6 800,0
6 700,0
9 700,0

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, 
в т.ч.:
8 000,0
2 000,0
3 000,0
3 000,0
Облаштування велосипедних доріжок




бюджет м. Одеси
8 000,0
2 000,0
3 000,0
3 000,0

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 установ, «Спеціалізований монтажно-       експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради
Усього, 
в т.ч.:
203,0
101,0
51,0
51,0
Належне виконання покладених на комунальну установу завдань




бюджет м. Одеси
203,0
101,0
51,0
51,0

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,                 в т.ч.:
99619,3
32770,4
33827,5
33 021,4
Належне виконання покладених на комунальну установу завдань. Встановлення антипаркувальних стовбців та напрямних турнікетних огороджень  вулицями міста                   (14 вулиць)




бюджет м. Одеси
99619,3
32770,4
33827,5
33021,4

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, 
в т.ч.:
6 000,0
3 000,0
1 500,0
1 500,0
Впровадження системи світлодіодного освітлення                          на 20 нерегульованих пішохідних переходах                           м. Одеси




бюджет м. Одеси
6 000,0
3 000,0
1 500,0
1 500,0

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, 
в т.ч.:
2 600,0
700,0
900,0
1 000,0
Забезпечення функціонування системи світлодіодного освітлення, яке встановлено на нерегульованих пішохідних переходах міста Одеси




бюджет м. Одеси
2 600,0
700,0
900,0
1 000,0

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,                в т.ч.:
3200,0
800,0
1200,0
1200,0
Оперативне корегування роботи                                     30 світлофорних об’єктів 




бюджет м. Одеси
3200,0
800,0
1200,0
1200,0


Всього за напрямом діяльності


Усього,                  в т.ч.:

179022,3
60371,4
59628,5
59022,4




бюджет м. Одеси
179022,3
60371,4
59628,5
59022,4

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,               в т.ч.:
30000,0
10000,0
10000,0
10000,0
Забезпечення комфортних умов очікування громадського транспорту пасажирами




бюджет м. Одеси
30000,0
10000,0
10000,0
10000,0

Всього за напрямом діяльності
Усього,                 в т.ч.:
30000,0
10000,0
10000,0
10000,0


бюджет м. Одеси
30000,0
10000,0
10000,0
10000,0

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,                  в т.ч.:
3100,0
1100,0
1000,0
1000,0
Оперативна фіксація фактів порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів; встановлення осіб,                 які їх вчинили




бюджет м. Одеси
3100,0
1100,0
1000,0
1000,0

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,                в т.ч.:
1200,0
500,0
500,0
200,0
Оперативна фіксація фактів порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів; встановлення осіб,                 які їх вчинили




бюджет м. Одеси
1200,0
500,0
500,0
200,0

3.3.
Створення Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) (закупівля необхідного комп’ютерного та іншого матеріального обладнання і отримання експертних висновків Держспецзв’язку (пакет документів)
2020-2022 роки
Департамент
транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху
Одеської міської ради
Усього,                   в т.ч.:
700,0
500,0
100,0
100,0
Виконання вимог чинного законодавства України у сфері захисту інформації




бюджет м. Одеси
700,0
500,0
100,0
100,0

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,                в т.ч.:
17857,68
6164,68
6449,5
5243,5
Створення належних умов діяльності посадових осіб департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху
Одеської міської ради при виконанні покладених на них завдань




бюджет м. Одеси
17857,68
6164,68
6449,5
5243,5

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,               в т.ч.:
3000,0
3000,0
0,0
0,0
Організація контролю обігу бланків, протоколів, постанов, повідомлень                     та обліку адміністративних правопорушень




бюджет м. Одеси
3000,0
3000,0
0,0
0,0

Всього за напрямом діяльності
Усього,                 в т.ч.:
25857,68
11264,68
8049,5
6543,5


бюджет м. Одеси
25857,68
11264,68
8049,5
6543,5

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, 
в т.ч.:
11500,0
4000,0
4000,0
3500,0
Створення належних умов служби інспекторів з паркування при виконанні покладених на них завдань 





бюджет м. Одеси
11500,0
4000,0
4000,0
3500,0

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,                в т.ч.:

23000,0
8000,0
8000,0
7000,0
Створення належних умов служби інспекторів з паркування та адміністративної  практики при виконанні покладених на них завдань 




бюджет м. Одеси
23000,0
8000,0
8000,0
7000,0

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,                в т.ч.:

119735,8
41860,9
37784,5
40090,4
Забезпечення виконання завдань установи




бюджет м. Одеси
119735,8
41860,9
37784,5
40090,4



Всього за напрямом діяльності
Усього,                 в т.ч.:
154235,80
53860,90
49784,50
50590,40


бюджет м. Одеси
154235,80
53860,90
49784,50
50590,40



Всього за Програмою
Усього,                 в т.ч.:
389115,78
135496,98
127462,5
126156,30


бюджет м. Одеси
389115,78
135496,98
127462,5
126156,30





Секретар ради													  О. Потапський












