
          ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

    змін до Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади  

       на 2021-2023 роки, зі змінами 

Чинна редакція 

 

Редакція зі змінами, що пропонується внести 

Додаток 2 

до Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи 

Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

Напрями діяльності та заходи реалізації Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи 

Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

Перелік заходів 

Програми/Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фіна-

нсування (тис.грн.) 

Перелік заходів 

Програми/Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

2.5. Модернізація 

офіційного Інтернет-

сайту міста 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-250,00 

2022р.-50,00 

2022р.-50,00 

2.5. Технічна 

підтримка та 

модернізація 

офіційного веб-сайту 

Коростенської міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-200,00 

2022р.-50,00 

2022р.-50,00 

--- --- --- 4.14.  Послуги 

інформаційно-

технологічного та 

інформаційно-

консультативного 

супроводу 

програмного 

забезпечення ,,Реєстр 

мешканців” 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-50,00 

2022р.   --- 

2022р.   --- 

2.9. Впровадження 

програмного 

продукту «Реєстр 

територіальної 

громади» 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-65,00 

2022р.    --- 

2023р.    --- 

2.9. Пакети 

програмного 

забезпечення для 

адміністративно-

господарського 

управління 

(невиключні ліцензії 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-310,00 

2022р.-180,00 

2023р.-180,00 



на використання 

комп’ютерних 

програм 

«Електронний реєстр 

громади», 

«Електронний реєстр 

адрес») 

2.10.Впровадження 

програмного 

продукту «Адресний 

реєстр» 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-65,00 

2022р.    --- 

2023р.    --- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

4.3. Підтримка 

програмного 

продукту «Реєстр 

територіальної 

громади» 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-90,00 

2022р.-90,00 

2023р.-90,00 

 

--- 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

 

--- 
4.4. Підтримка 

програмного 

продукту «Адресний 

реєстр» 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-90,00 

2022р.-90,00 

2023р.-90,00 

3.1. Забезпечення 

можливості 

отримання 

адміністративних 

послуг органів 

місцевого 

самоврядування з 

використанням 

мережі Інтернет  

(в т.ч. через загально 

українські системи) 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-100,00 

2022р.-100,00 

2023р.-100,00 

3.1. Забезпечення 

можливості 

отримання 

адміністративних 

послуг органів 

місцевого 

самоврядування з 

використанням мережі 

Інтернет  

(в т.ч. через загально 

українські системи) 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.     --- 

2022р.     --- 

2023р.     --- 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

--- 

4.11.Забезпечення 

надання 

телекомунікаційних 

послуг провайдерів з 

доступу до мережі 

Інтернет, з 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-100,00 

2022р.-100,00 

2023р.-100,00 



забезпеченням 

резервної дублюючої 

лінії 

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 

Кошти міського 

бюджету 

2021р. - 142,00 

в т.ч. – 122,00 (виконком); 

- 20, 00 (УЖКГ); 

 

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 

Кошти міського 

бюджету 

2021р. - 218,00 

- в т.ч. – 150,00 

(виконком, з 

них: 28,00 

були 

передбачені 

в міському 

бюджеті, 

але не були 

відображені 

в змінах до 

Програми 

станом на 

25.02.21р.) 

- 20, 00(УЖКГ); 

- 48,00 (упр-ня 

земельних 

відносин та 

комун. 

власності)  

2022р. - 218,00 

- в т.ч. – 150,00 

(виконком, з 

них: 28,00 

були 

передбачені 

в міському 

бюджеті, 

але не були 

відображені 

в змінах до 

Програми 

станом на 

25.02.21р.) 

- 20, 00(УЖКГ); 

- 48,00 (упр-ня 

48,00 (упр-ня земельних 

відносин та комун. власності) 

 

 

2022р. - 142,00 

в т.ч. – 122,00 (виконком); 

- 20, 00 (УЖКГ); 

 

 

 

48,00 (упр-ня земельних 

відносин та комун. власності) 

 

2023р. - 142,00 

в т.ч. – 122,00 (виконком); 

- 20, 00 (УЖКГ); 

 

 

48,00 (упр-ня земельних 

відносин та комун. власності) 

 



земельних 

відносин та 

комун. 

власності  

2023р. - 218,00 

- в т.ч. – 150,00 

(виконком, з 

них: 28,00 

були 

передбачені 

в міському 

бюджеті, 

але не були 

відображені 

в змінах до 

Програми 

станом на 

25.02.21р.) 

- 20, 00(УЖКГ); 

- 48,00 (упр-ня 

земельних 

відносин та 

комун. 

власності  

2.11. Впровадження 

програмного 

продукту «Реєстр 

комунального майна» 

Виконавець: 

управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-65,00 

2022р.  --- 

2023р.  --- 

2.10. Впровадження 

програмного продукту 

«Реєстр комунального 

майна» 

Виконавець: 
управління земельних 

відносин та 

комунальної власності 

виконавчого комітету 

міської ради 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-65,00 

2022р.  --- 

2023р.  --- 

4.5. Підтримка 

програмного 

продукту «Реєстр 

комунального майна» 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-90,00 

2022р.-90,00 

2023р.-90,00 

4.4. Підтримка 

програмного продукту 

«Реєстр комунального 

майна» 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-90,00 

2022р.-90,00 

2023р.-90,00 



Виконавець: 

управління економіки 

виконавчого комітету 

міської ради 

Виконавець: 
управління земельних 

відносин та 

комунальної власності 

виконавчого комітету 

міської ради 

3.14. Впровадження 

системи електронного 

документообігу у 

виконавчих органах 

міської ради, 

комунальних та 

бюджетних 

підприємствах, 

установах, 

організаціях 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-365,00 

2022р.    --- 

2023р.-   --- 

3.14. Пакети 

програмного 

забезпечення для 

створення документів 

(невиключні ліцензії 

на використання 

комп’ютерної 

програми «Megapolis. 

Doc.Net») 

 

Кошти міського 

Бюджету 

 

2021р.-365,00 

2022р.    --- 

2023р.    --- 

3.15. Інтеграція 

міських 

інформаційних 

сервісів в кабінет 

мешканця 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-45,00 

2022р.-100,00 

2023р.-100,00 

3.15. Інтеграція 

міських 

інформаційних 

сервісів в кабінет 

мешканця 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.     --- 

2022р.-70,00 

2023р.-70,00 

--- --- --- 4.13.Придбання 

телекомунікаційного 

обладнання для 

передавання даних 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-10,00 

2022р.     --- 

2023р.     --- 

--- --- --- 4.12. Послуги з 

управління базами 

даних міських 

електронних сервісів  

Портал соціальних 

комунікацій «Кабінет 

мешканця» 

Кошти міського 

бюджету 

2021р.-35,00 

2022р.-30,00 

2023р.-30,00 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до  

Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи   

Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи   

Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

Усього витрат на виконання програми 

Тис.грн. 

Усього витрат на виконання програми 

Тис.грн. 

16270,90 16354,90 

2021р.+28,00 

2022р.+28,00 

2023р.+28,00 

84,00 тис. грн. були передбачені в міському бюджеті, але не біли 

відображені в змінах до Програми станом на 25.02.2021 рік 

                                    

                               

 

                             Керуючий справами  виконкому                                                                                    Андрій ОХРІМЧУК 


