Проект

Про встановлення тарифів на послуги,                що надаються комунальною установою «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)»

	Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування        в Україні», Положення про інтегровану систему відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 19 вересня 2018 року № 3610-VII, з метою забезпечення сталого функціонування та розвитку Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси, розглянувши калькуляції та розрахунки тарифів на послуги, надані комунальною установою «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити тарифи на послуги, що надаються комунальною установою «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)» (додатки 1-4).

2. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

3. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити дане рішення в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Котляра А.І.


Міський голова                                                                                	Г. Труханов
 
Керуюча справами     	 	                                                        	О. Оніщенко

 
Вик.: Кузнєцов 705-51-71
          (Ягупенко 705-51-70)
 





Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 
№ 





 ТАРИФ НА ПОСЛУГУ 
«Надання доступу користувачу до хмарного сервісу (VSaaS)
 та вартості щомісячної абонентської плати»

№ з/п
Найменування послуг та її видів
Всього,
 грн
 (без єдиного податку)
1.
Надання доступу користувачу до хмарного сервісу (VSaaS)
73,67

2.
Щомісячна абонентська плата
680,01




Керуюча справами     	 	                                                        	  О. Оніщенко


















Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 
№ 





ТАРИФ НА ПОСЛУГУ 
«Підключення користувача до відеоархіву без права його завантаження 
та вартості щомісячної абонентської плати»

№ з/п
Найменування послуг та її видів
Всього,
грн
 (без єдиного податку)
1.
Підключення користувача до відеоархіву без права його завантаження
70,97

2.
Щомісячна абонентська плата
554,33




Керуюча справами     	 	                                                        	  О. Оніщенко



















Додаток 3
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 
№ 





ТАРИФ НА ПОСЛУГУ 
«Надання користувачу та запитувачу інформації захищеного водяним знаком (watermark) інформаційного продукту на компакт-диску»

№ з/п
Найменування послуг та її видів
Всього,
грн
 (без єдиного податку)
1.
Надання користувачу та запитувачу інформації захищеного водяним знаком (watermark) інформаційного продукту на компакт-диску
240,99





Керуюча справами     	 	                                                        	  О. Оніщенко


















Додаток 4
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 
№ 





ТАРИФ НА ПОСЛУГУ 
«Надання користувачу та запитувачу інформації захищеного водяним знаком (watermark) інформаційного продукту на компакт-диску, 
коли дата та час події не відомі»

№ з/п
Найменування послуг та її видів
Всього,
грн
 (без єдиного податку)
1.
Надання користувачу та запитувачу інформації захищеного водяним знаком (watermark) інформаційного продукту на компакт-диску, коли дата та час події не відомі
354,25





Керуюча справами     	 	                                                              О. Оніщенко


















