Рішення
Одеської міської ради
№ 6394-VII від 16.09.2020 р.

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
 
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктів 6.2., 6.3. пункту 6 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 уточнення обсягів фінансування заходів Міської цільової              програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» на 2020-2022 роки                                  Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

	1.	Внести наступні зміни 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:

1.1.	Викласти розділ I Програми «Паспорт Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі» у новій редакції (додаток 1).
1.2.	Викласти додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі»                                        на 2020-2022 роки у новій редакції (додаток 2).
1.3.	Викласти додаток 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми «Безпека дорожнього руху в місті Одесі»                        на 2020-2022 роки у новій редакції (додаток 3).

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


	Міський голова							Г. Труханов














Додаток  1 
до рішення Одеської міської ради 
від 16.09.2020 р.
№ 6394-VII



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
381 310,88 тис. грн

у тому числі:

7.1.          
Кошти бюджету м. Одеси
381 310,88 тис. грн


Секретар ради							О.Ю. Потапський



Додаток  2 
до рішення Одеської міської ради 
від 16.09.2020 р.
№ 6394-VII
«Додаток 1 
  до Програми 



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

Джерела фінансування, які 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:

132 364,08

125 126,50

123 820,30

381 310,88
Бюджет м. Одеси, усього,
132 364,08
125 126,50
123 820,30
381 310,88
у т.ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:
Виконавчий комітет Одеської міської ради
53 860,9
47 448,50
48 254,40
149 563,8
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
78 503,18
77 678,0
75 565,9
231 747,08

Секретар ради							О.Ю. Потапський

Додаток  3 
до рішення Одеської міської ради 
  від 16.09.2020 р.
№ 6394-VII

«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 вико-нання заходу
Виконавці
Джерела фінансу-вання
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.:

1 900,0

900,0

450,0

550,0


Будівництво                 7 світлофорних об’єктів




бюджет м. Одеси
1 900,0
900,0
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.:

29 970,0

9 970,0

10 000,0

10 000,0


Модернізація                 45 світлофорних об’єктів 





бюджет м. Одеси

29 970,0

9 970,0

10 000,0

10 000,0


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.:

4 000,0

1 000,0

2 000,0

1 000,0

Оновлення                              3 тис. дорожніх знаків. Встановлення дорожніх знаків на 300 зупинках транспорту загального користування





бюджет м. Одеси
4 000,0
1 000,0
2 000,0
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, 
в т.ч.:


21 200,0


6 800,0

6 700,0

7 700,0
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
7 700,0

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.:
97 185,8
30 336,9
33 827,5
33 021,4
Належне виконання покладених на комунальну установу завдань. Встановлення антипаркувальних стовбців та напрямних турнікетних 

огороджень  вулицями міста                   (14 вулиць).
Виконання робіт з організації дорожнього руху з облаштуванням додаткових реверсивних смуг 
за адресою:м. Одеса, Миколаївська дорога




бюджет м. Одеси
97 185,8
30 336,9
33 827,5
33 021,4

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.:
8 130,6
5 130,6
1 500,0
1 500,0
Впровадження системи світлодіодного освітлення                          на 20 нерегульованих пішохідних переходах                           м. Одеси




бюджет м. Одеси
8 130,6
5 130,6
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.:

2 100,0

200,0

900,0

1 000,0

Забезпечення функціонування системи світлодіодного освітлення, яке встановлено на нерегульованих пішохідних переходах міста Одеси





бюджет м. Одеси
2 100,0
200,0
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.:

3 200,0

800,0

1 200,0

1 200,0

Оперативне корегування роботи                                     30 світлофорних об’єктів 




бюджет м. Одеси
3 200,0
800,0
1 200,0
1 200,0

Всього за напрямом діяльності

Усього,                  в т.ч.:
175 889,4
57 238,5
59 628,5
59 022,4











бюджет м. Одеси
175 889,4
57 238,5
59 628,5
59 022,4


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.:

30 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0
Забезпечення комфортних умов очікування 
громадського транспорту пасажирами





бюджет м. Одеси

30 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

Всього за напрямом діяльності
Усього,                 в т.ч.:
30 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0



бюджет м. Одеси
30 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0



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.:

3 100,0

1 100,0

1 000,0

1 000,0
Оперативна фіксація фактів порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобів; встановлення осіб,                 які їх вчинили









бюджет м. Одеси
3 100,0
1 100,0
1 000,0
1 000,0


3.2.










Закупівля  портативних принтерів (для друку постанов про адмініс-тративне право-порушення), їх забезпечення та обслуговування


2020-2022 роки






Департамент
транспорту, зв’язку
та організації дорожнього руху
Одеської міської ради







Усього,                в т.ч.:

1 200,0

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
1 200,0
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
України
 (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

6 164,68

6 449,5

5 243,5

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
6 164,68
6 449,5
5 243,5

3.5.
Запровадження спеціальної електронної реєстраційної облікової бази даних для контролю обігу бланків, протоколів, постанов, повідомлень та обліку адмініс-тративних правопорушень

2020 рік

Департамент
транспорту, зв’язку 
та організації дорожнього руху
Одеської міської ради


Усього,               в т.ч.:

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

Організація контролю обігу бланків, протоколів, постанов, повідомлень                     та обліку адміністративних правопорушень




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

Всього за напрямом діяльності
Усього,                 в т.ч.:
25857,68
11264,68
8 049,5
6 543,5


бюджет м. Одеси
25857,68
11264,68
8 049,5
6 543,5


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.:

11 500,0

4 000,0

4 000,0

3 500,0

Створення належних умов служби інспекторів 
з паркування при виконанні покладених 
на них завдань 




бюджет м. Одеси
11 500,0
4 000,0
4 000,0
3 500,0


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.:


23 000,0

8 000,0

8 000,0

7 000,0

Створення належних умов служби інспекторів 
з паркування та адміністративної  практики 
при виконанні покладених на них завдань 




бюджет м. Одеси
23 000,0
8 000,0
8 000,0
7 000,0


4.3.

Забезпечення функціонування установи комунальної власності «Автотранс-портне господарство Одеського міськвиконкому»

2020-2022 роки

Виконавчий комітет Одеської міської ради,
установа комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»

Усього,                в т.ч.:


115 063,8

41860,9

35 448,5

37 754,4

Забезпечення виконання завдань установи




бюджет м. Одеси

115 063,8

41860,9

35 448,5

37 754,4


Всього за напрямом діяльності
Усього,                 в т.ч.:
149 563,8
53 860,9
47 448,5
48 254,4


бюджет м. Одеси
149 563,8
53 860,9
47 448,5
48 254,4



Всього за Програмою
Усього,                 в т.ч.:
381 310,88
132 364,08
125 126,5
123 820,3


бюджет м. Одеси
381 310,88
132 364,08
125 126,5
123 820,3



Секретар ради							            О.Ю. Потапський


