
           

          ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

    змін до Програми розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади  

         на 2021-2023 роки 

Чинна редакція 

 

Редакція зі змінами, що пропонується внести 

Додаток 2 

до Програми розвитку місцевого самоврядування 

Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

Напрями діяльності та заходи реалізації Програми розвитку місцевого самоврядування 

Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

Перелік заходів 

Програми 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фіна-

нсування (тис.грн.) 

Перелік заходів 

Програми 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

4.1.Оснащення 

міської ради 

сучасними 

електронними 

засобами отримання 

та передачі 

інформації та 

оргтехнікою, 

облаштування залу 

засідань міської ради 

обладнанням, 

необхідним для 

забезпечення 

пленарних засідань 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-69,00 

2022р.-70,00 

2023р.-70,00 

4.1.Оснащення міської 

ради сучасними 

електронними 

засобами отримання 

та передачі інформації 

та оргтехнікою, 

облаштування залу 

засідань міської ради 

обладнанням, 

необхідним для 

забезпечення 

пленарних засідань, а 

саме: 

- придбання 

мікрофонного 

комутатора 

(пасивний) на 30 

каналів підключення; 

- придбання пульту 

мікшерного на 12 

каналів; 

- придбання 

підсилювача 

звукового 

трансляційного REC  

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-233,10 з них; 

69,00 

з них: 

22,00 

(мікрофон-ний 

комутатор (пасивний) 

на 30 каналів 

підключення; 

18,00 

(пульту мікшерний 

на 12 каналів); 

15,00 

(підсилювач звуковий 

трансляційний REC 

SM-100); 

14,00 

(підсилювач звуковий 

трансляційний RAM 

Audio R1500) 

 

2022р.-70,00 

2023р.-70,00 



 

SM-100; 

- придбання 

підсилювача 

звукового 

трансляційного RAM 

Audio R1500 

--- --- --- 4.2.Придбання 

відеосервера 

(системний блок) для 

СЕГ ,,Голос” з 

встановленим 

програмним 

забезпеченням 

підсистеми відео 

онлайн трансляції і 

відеозапису 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-89,10 

2022р.--- 

2023р.--- 

--- --- --- 4.3.Придбання 

планшетних пристроїв 

для СЕГ ,,Голос” 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-75,00 

2022р.--- 

2023р.--- 

--- --- --- 4.4.Послуги з 

технічного 

обслуговування та 

налаштування СЕГ 

,,Голос” 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-4,40 

2022р.--- 

2023р.--- 

 

Додаток 1 до  

Програми розвитку місцевого самоврядування  

Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку місцевого самоврядування 

Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

Усього витрат на виконання програми 

Тис.грн. 

Усього витрат на виконання програми 

Тис.грн. 

7 413,63 7 582,13 

                                    

                               

 

                             Керуючий справами  виконкому                                                                                    Андрій ОХРІМЧУК 


