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                                              УКРАЇНА
    ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

              Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А
37 сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від 11 квітня 2018 р.                        м.Ніжин                          № 4 - 37/2018  
    
Про затвердження міської цільової
програми «Сприяння матеріально-
технічному забезпеченню окремих
військових формувань, дислокованих
на території м. Ніжина та Ніжинського 
району на 2018 рік».

 У   відповідності   до   ст. 26, 42, 59, 61, 79 Закону  України  «Про   місцеве  самоврядування   в  Україні», ст. 89, 91   Бюджетного  кодексу  України,    керуючись Регламентом Ніжинської міської ради Чернігівської області, затвердженим  рішенням  Ніжинської міської ради Чернігівської області 7 скликання від 24 листопада 2015 року № 1-2/2015 (зі змінами),  міська  рада  вирішила:

         1. Затвердити міську цільову програму  «Сприяння матеріально-
технічному забезпеченню окремих військових формувань, дислокованих
на території м. Ніжина та Ніжинського району на 2018 рік» (Додаток № 1).

2. Начальнику фінансового управління Ніжинської міської ради (Писаренко Л.В.) забезпечити оприлюднення цього рішення протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття шляхом розміщення на  офіційному веб - сайті Ніжинської міської ради.

3.  Організацію роботи по виконанню рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Осадчого С.О.

          4.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на   депутатську комісію з питань соціально - економічного розвитку міста, підприємницької діяльності, дерегуляції, фінансів та бюджету (Мамедов В.Х.)  


               Міський голова                                                 А.В.Лінник

Візують

Секретар міської ради                 	     В.В.Салогуб

Заступник міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради                                                         С.О.Осадчий

Начальник  фінансового управління                                      Л.В.Писаренко

Начальник  відділу юридично -                                               В.О. Лега 
кадрового забезпечення             

Голова постійної депутатської 	       В.Х.Мамедов              
комісії  з  питань  соціально – 
економічного розвитку міста, 
підприємницької діяльності, 
дерегуляції, фінансів та  бюджету  

Голова  постійної  депутатської                                              О.В. Щербак
комісії з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики,
законності, правопорядку,
антикорупційної політики, свободи 
слова та зв"язків з громадськістю                                                  

Начальник відділу з питань оборонної                                      В.Д.Прудніков
та мобілізаційної роботи виконавчого 
комітету Ніжинської міської ради












                                                                                                        






                                                                                                                    Додаток 1
                                    до рішення міської ради           
                                             VII скликання
                                          від 11 квітня 2018р. 
                                               № 4-37/2018
у

Міська цільова програма «Сприяння матеріально-технічному забезпеченню окремих військових формувань, дислокованих на території м. Ніжина та Ніжинського району на 2018 рік»

                                                  І.  Паспорт 
міської цільової програми «Сприяння матеріально-технічному забезпеченню окремих військових формувань, дислокованих на території м. Ніжина та Ніжинського району на 2018 рік»


1

Ініціатор програми
Військова частина А1348 (м. Ніжин) Повітряне командування «Центр» Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

2
Законодавча база, дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми, нормативні документи
Указ Президента України від 08.08.2017 року № 213/2017  «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України»
3
Розробник програми
Військова частина А 1348 (м. Ніжин)
4
Співрозробники  програми
                         -

5

Відповідальні виконавці  програми
Військова частина А1348; Відділ з питань оборонної та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Ніжинської міської ради                                         
6
Головний розпорядник бюджетних коштів
Фінансове управління Ніжинської міської ради 

7

Учасники програми
Військова частина А1348; Відділ з питань оборонної та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Ніжинської міської ради; Фінансове управління Ніжинської міської ради                                        
8
Термін реалізації програми
2018 рік
8.1
Етапи реалізації програми
- 
9
Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми
Міський бюджет м. Ніжина, державний бюджет


10
Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т.ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:
98 840 грн. 
10.1
кошти міського бюджету 
50 000 грн. 
10.2
кошти інших джерел
- 
10.3
кошти державного бюджету
48 840 грн.


Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програма сприяння матеріально-технічному забезпеченню окремих військових формувань, дислокованих на території м. Ніжина та Ніжинського району (надалі - Програма), розроблена на виконання Указу Президента України від 08.08.2017 року № 213/2017 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України». Протягом останніх років, під час ведення антитерористичної операції, по всій території України фіксуються напади диверсійно-розвідувальних груп на  військові склади (об’єкти). 
	Відсутність коштів на встановлення систем відеоспостереження значно ускладнює роботу підрозділів охорони, збільшує час на виявлення та затримання порушників.

Визначення мети програми
Мета Програми - забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод   і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, зокрема сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Збройних Сил України, дислокованих на території м. Ніжина та Ніжинського району.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання
	Шляхи вирішення проблеми:
         комплексне поетапне вирішення проблемних питань у сфері охорони військових об’єктів  шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи безпеки військових об’єктів, підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення охорони військових об’єктів;
створення єдиної системи забезпечення охорони військових об’єктів та її розвиток;
удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням охорони військових об’єктів в м. Ніжині та районі;
інформаційне забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення м. Ніжина та району з питань охорони військових об’єктів;
поетапне переоснащення підрозділів охорони та забезпечення їх сучасними системами відеоспостереження для надійної охорони військових об’єктів.
Фінансування програми буде здійснюватись за рахунок коштів міського бюджету м. Ніжина в межах бюджетних призначень на 2018 рік.


V. Перелік завдань програми, напрямки діяльності, заходи програми та результативні показники
       
       Перелік завдань та заходів програми, напрямки діяльності та результативні показники визначені в Додатку 1 до програми.

	
VІ. Координація та контроль за виконанням програми.
	
        Контроль за виконанням програми здійснюється головним розпорядником.
        Координація діяльності, спрямованої на виконання програми, покладається на 108 окрему радіолокаційну роту в/ч А1348 (с. Липів Ріг Ніжинського району Чернігівської області).
         Звіт про виконання програми надається виконавцями  щоквартально до 4-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, головному розпоряднику бюджетних коштів. Відповідальні виконавці  звітують про виконання програми на сесії міської ради за підсумками року.





 Міський голова                                                   А.В. Лінник


                                                                                                                                                                                        Додаток 1

               	V. Перелік завдань програми, напрямки діяльності, заходи програми та результативні показники.

№
зп
Назва завдання
Перелік
заходів завдання
Показники виконання заходу, одиниця виміру
Виконавець заходу, показника
Фінансування
Очікуваний результат





Джерела
Обсяги

І розділ. Заходи щодо сприяння матеріально-технічному забезпеченню
окремих військових формувань, дислокованих на території м.Ніжина та Ніжинського району
1.
Встановлення системи відеоспостереження на території В/Ч А1348

Придбання :
- Відеорегістратор мережевий 16-ти канальний 1U 4K: H.265 / H.264+ / H.264; Вхідний поток 200 Мб/с; Запис: 8Мп / 6Мп / 5Мп / 3Мп / 1080р / 720p / D1; Відео виходи: HDMI, VGA; Інтерфейси: RJ-45 (10/100/1000М), 2-USB, 2хHDD (до 12ТБ), тревога: 4вх/2вих; DC 12В/4A, 375х280х56 мм
затрат,
видатки на придбання,
грн.
Військова частина А1348
Кошти міського   бюджету
4995


Поліпшення   матеріально-технічного забезпечення
військової частини
А1348











продукту, компл.


1




ефективності собівартість одиниці майна, тис. грн./од.







якості,
відсоток накопичення




1.1

Придбання:
Відеокамера ІР 2МП; Матриця: 1/2.9" progressive scan CMOS; H.264 / MJPEG; Об’єктив: f=2.8мм (кут обзору 110˚); Чутливість: 0.1 Люкс / F2.0(кол), 0 Люкс (Ік вкл); Запис: 1080p / 720P / D1 - 25кад/с; Функції: день/ніч (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC; Ік підсвітка до 30 метрів, IP67, DC 12В/5.4Вт, PoE (802.3af), ф108x84 мм, 230г
затрат,
видатки на придбання,
грн.
Військова частина А1348

Кошти міського   бюджету
10125





шт


5




ефективності,
собівартість одиниці майна,
тис. грн./компл.







якості,
відсоток накопичення




1.2

Придбання:
Відеокамера ІР з ІК підсвіткою 2 Мп WDR, день/ніч(ICR), 1/3" progressive scan CMOS, H.264/MJPEG, f=4мм (кут обзору 90°), 0.01 Лк(кол) / 0 Люкс (Ік вкл); Запис: 1080р/720р - 25 к/с; 120dB WDR, Ік підсветка до 50 метрів, Dual Stream, IP66, DC 12В/7Вт, POE(802.3af), 105x300 мм
затрат, видатки на придбання, грн.
Військова частина
А1348


Кошти міського   бюджету

26608




шт


8




ефективності
собівартість одиниці майна тис. грн./од.







якості, відсоток накопичення




1.3

Жорсткий диск 3.5"  WD20PURX, 2 ТБ, SATA 6 Гб/с, IntelliPower, кэш 64 МБ.
затрат, видатки на придбання, грн
Військова частина
А1348
Кошти міського   бюджету
2268




шт


1

1.4

Придбання: Монітор 22
затрат, видатки на придбання, грн
Військова частина
А1348
Кошти міського   бюджету
2199




шт


1

1.5

Придбання:                                                  Джерело безперебійного живлення (2АКБ  12В 7Аг)
затрат, видатки на придбання, грн.

Військова частина
А1348
Кошти міського   бюджету
1448




шт


1

1.6

Придбання:                                                                                      Комутатор 8 портов PoE, передача даних 1000Mбит на порт . Выдстань передачі даних та PoE100м. Стандарт IEEE802.3af. Розмір: 221x121x35мм, корпус метал. Пропускна здатність 3.6 Г біт . Загальна потужність PoE96W. Виносний блок живлення: 220V(48V/2A).
затрат, видатки на придбання, грн.

Військова частина
А1348

Кошти міського   бюджету
3721




шт


1



Придбання:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Блок безперебіного живлення 12В 7Аг
затрат, видатки на придбання, грн.

Військова частина
А1348
Кошти міського   бюджету
707




шт


1



АКБ12В,7Аг
затрат, видатки на придбання, грн
Військова частина
А1348
Кошти міського   бюджету
374




Шт


1



Кабель UTP 5e (305м)
затрат, видатки на придбання, грн
Військова частина
А1348
Кошти міського   бюджету
9180




бухта 


4



Кабель ШВВП 2х0,5
затрат, видатки на придбання, грн
Військова частина
А1348
Кошти міського   бюджету
91




м


20



Гофра пластик д20
затрат, видатки на придбання, грн
Військова частина
А1348
Кошти міського   бюджету
636




м


200



Труба пластик для прокладки в землі
затрат, видатки на придбання, грн
Військова частина
А1348
Кошти міського   бюджету
2415




м


300



Бокси IP66
затрат, видатки на придбання, грн
Військова частина
А1348
Кошти міського   бюджету
721




Шт


11



Підсилювачі сигналу з PoE
затрат, видатки на придбання, грн
Військова частина
А1348
Кошти міського   бюджету
9142




Шт


7



Монтажний комплект (конектора,роз’єми, термоусадка, припой, само різи, дюбеля
затрат, видатки на придбання, грн
Військова частина
А1348
Кошти міського   бюджету
1400




К-т


1

Вартість обладнання
76 030

Вартість монтажу та пусконалагоджувальних робіт
22 810

Всього, в тому числі: 
98 840 

- кошти міського бюджету
50 000

- кошти державного бюджету
48 840

	


