
          ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

    Про внесення змін до  Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені на 2018-

2020 роки, затвердженої рішенням сімнадцятої сесії Коростенської міської ради VII скликання від 19.10.2017 року №831 

Чинна редакція 

 

Редакція зі змінами, що пропонується внести 

Додаток 2 

до Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної 

системи у місті Коростені на 2018-2020 роки  

Напрями діяльності та заходи реалізації Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені на 2018-2020 

роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії Коростенської міської ради VII скликання  від 19.10.2017 року №831 

Перелік заходів 

Програми 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (тис.грн.) 

Перелік заходів 

Програми 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

2.4.Підтримка та 

модернізація 

офіційного Інтернет-

сайту міста 

Кошти міського 

бюджету 

2018р. – --- 

2019р. – 18,00 

2020р. – 15,00 

2.4.Підтримка та 

модернізація 

офіційного Інтернет-

сайту міста 

Кошти міського 

бюджету 

2018р. – --- 

2019р. – 18,00 

2020р. – 25,00 

2.5.Замовлення робіт 

(послуг) по 

створенню нової 

версії офіційного 

Інтернет-сайту 

міської ради 

Кошти міського 

бюджету 

2018р. – --- 

2019р. – --- 

2020р. – 50,00 

2.5.Замовлення робіт 

(послуг) по створенню 

нової версії 

офіційного Інтернет-

сайту міської ради 

Кошти міського 

бюджету 

2018р. – --- 

2019р. – --- 

2020р. – 55,00 

--- --- --- 2.6.Послуги з 

розміщення сайту 

Кошти міського 

бюджету 

2020р. – 5,00 



3.1.Забезпечення 

можливості 

отримання 

адміністративних 

послуг органів 

місцевого 

самоврядування з 

використанням 

мережі Інтернет (в 

т.ч. через 

загальноукраїнські 

системи) 

Кошти міського 

бюджету 

2018р. – 20,00 

2019р. – 100,00 

2020р. – 100,00 

3.1.Забезпечення 

можливості 

отримання 

адміністративних 

послуг органів 

місцевого 

самоврядування з 

використанням мережі 

Інтернет (в т.ч. через 

загальноукраїнські 

системи) 

 

Кошти міського 

бюджету 

2018р. – 20,00 

2019р. – 100,00 

2020р. – ---- 

3.13.Розробка 

програми 

електронного 

документообігу, 

впровадження 

системи «IDoc» у 

виконавчих органах 

міської ради, 

комунальних та 

бюджетних 

підприємствах, 

установах, 

організаціях 

Кошти міського 

бюджету 

2018р. – --- 

2019р. – 60,00 

2020р. – 120,00 

3.13.Розробка 

програми 

електронного 

документообігу, 

впровадження 

системи «IDoc» у 

виконавчих органах 

міської ради, 

комунальних та 

бюджетних 

підприємствах, 

установах, 

організаціях 

Кошти міського 

бюджету 

2018р. – --- 

2019р. – 60,00 

2020р. – 200,00 

                                  

                               

  

 

                                 Керуючий справами  виконкому                                                                                    Андрій ОХРІМЧУК 


