
           

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

Про внесення змін до  Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням другої сесії Коростенської міської ради  

VIII скликання від 24.12.2020 року №12 

Чинна редакція 

 

Редакція зі змінами, що пропонується внести 

Додаток 2 

до Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи  

                                                                                                                                              Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки  

Напрями діяльності та заходи реалізації Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням другої сесії Коростенської міської ради  

VIII скликання  від 24.12.2020 року №12 

Перелік заходів 

Програми 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Перелік заходів 

Програми 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

 

--- 

  

--- 

 

--- 

2.14. Модернізація 

системи 

відеоспостереження 

будівлі виконавчого 

комітету міської ради 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

2021р. – 10,00 

2022р. –    --- 

2023р. –    --- 

3.15. Інтеграція 

міських 

інформаційних 

сервісів в кабінет 

мешканця 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

2021р. – 100,00 

2022р. – 100,00 

2023р. – 100,00 

3.15. Інтеграція 

міських 

інформаційних 

сервісів в кабінет 

мешканця 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

2021р. – 45,00 

2022р. – 100,00 

2023р. – 100,00 

 

--- 

  

--- 

 

 

--- 

3.17. Розширення 

функціоналу 

програмного 

забезпечення ,,Реєстр 

мешканців” 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

2021р. – 45,00 

2022р. –    --- 

2023р. –    --- 



4.1.Адмініструван

ня системи 

міських 

електронних 

сервісів Портал 

соціальних 

комунікацій 

«Кабінет 

мешканця» 

(технічне 

обслуговування, 

адміністрування 

системи та  

інформаційний 

супровід  

користувачів) в 

т.ч. забезпечення 

роботи 

орендованого в 

дата-центрі 

серверу з 

додатковими 

функціями 

архівування 

відомостей 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління 

економіки 

виконавчого 

комітету 

міської ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

2021р. – 170,00 

2022р. – 170,00 

2023р. – 170,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021р. – 20,00 

2022р. – 20,00 

2023р. – 20,00 

4.1.Адміністрування 

системи міських 

електронних сервісів 

Портал соціальних 

комунікацій «Кабінет 

мешканця» (технічне 

обслуговування, 

адміністрування 

системи та  

інформаційний 

супровід 

користувачів) в т.ч. 

забезпечення роботи 

орендованого в дата-

центрі серверу з 

додатковими 

функціями 

архівування 

відомостей 

 

 

 

 

Виконавчий 

комітет міської 

ради 

 

 

 

 

 

 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

 

 

 

Управління 

земельних 

ресурсів та 

комунальної 

власності 

Кошти 

міського 

бюджету 

 

 

 

2021р. – 142,00 

2022р. – 142,00 

2023р. – 142,00 

 

2021р. 

в т.ч. – 122,00 

2022р. 

в т.ч. – 122,00 

2023р. 

в т.ч. – 122,00 

 

 

2021р. 

в т.ч. – 20,00 

2022р. 

в т.ч. – 20,00 

2023р. 

в т.ч. – 20,00 

 

 

2021р. – 48,00 

2022р. – 48,00 

2023р. – 48,00 

 

                                  

                               

  

 

                                 Керуючий справами  виконкому                                                                                    Андрій ОХРІМЧУК 


