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                                                                                                                                                                      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 
 

Орієнтовні обсяги фінансування 
(тис.грн.) 

№ 
п/
п 

Назва 
напрямку 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Термін 
виконання 

Виконавці Джерела 
фінансуванн

я 2021 
 рік 

2022 
 рік 

2023 
рік 

Очікувані 
результати 

I «Розвиток місцевого самоврядування» 
1. Сприяння 

розвитку 
місцевого 
самоврядування 
та обмін 
досвідом  

1.1.Членство в 
Асоціації міст 
України  
 

2021- 
2023рр. 

Виконавчий 
комітету 
Коростенської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

74,01 74,01 74,01 -Підвищено 
ефективність 
роботи органів 
місцевого 
самоврядування   

  1.2.Придбання 
сувенірної 
продукції для 
участі в семінарах, 
делегаціях з обміну 
досвідом в інших 
містах України, 
організація та 
проведення заходів 
за участю депутатів 
та забезпечення 
прийому 
депутатських  
 

2021- 
2023рр. 

Секретар міської 
ради, заступники 
міського голови, 
керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

Міський 
бюджет 

80,00 
з них: 

-футболки 
з 

зображенн
ям князя 

Мала-
18,25; 

-пазли з 
фотозобра

женням 
міста 

Коростеня-
7,40; 

55,00 55,00 -Впроваджено                
кращі практики 
досвіду  роботи 
органів місцевого 
самоврядування 
України та інших 
держав 
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делегацій з інших 
міст України та 
інших держав, 
проведення 
офіційних заходів, 
урочистих подій, а 
саме: 
-футболки з 
зображенням князя 
Мала; 
-пазли з 
фотозображенням 
міста Коростеня; 
-кружки сувенірні з 
фотозображенням 
пам’ятника князю 
Малу та Добрині 
Нікітичу; 
-прозорі, об’ємні 
наклейки на 
телефон із 
логотипом міста 
Коростеня; 
-термокружки з 
логотипом та 
символікою міста 
Коростеня; 
-сумки тканеві з 
символікою міста 
Коростеня; 
-кульки ялинкові з 
краєвидом міста 
Коростеня 

-кружки 
сувенірні з 
фотозобра

женням 
пам’ятника 

князю 
Малу та 
Добрині 

Нікітичу-
14,15; 

-прозорі 
наклейки 

на телефон 
об’ємні із 
логотипом 

міста 
Коростеня-

06,00; 
-

термокруж
ки з 

логотипом 
та 

символіко
ю міста 

Коростеня-
20,80; 
-сумки 

тканеві з 
символіко

ю міста 
Коростеня-

13,80; 
-кульки 

ялинкові з 
краєвидом 

міста 
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Коростеня-
5,00 

 
  1.3.Встановлення 

та зміцнення 
партнерських 
відносин 
Коростенської 
міської 
територіальної  
 
громади з іншими 
містами України, а 
саме: 
-надання послуг по 
забезпеченню 
харчування; 
-організація кави-
брейк учасників 
семінарів, 
конференцій, 
тренінгів 

2021- 
2023рр. 

Керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету міської 
ради, 
відділ з питань 
внутрішньої 
політики, 
оргроботи та 
контролю 

Міський 
бюджет 

70,00 
в т.ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 

45,00 
 
 

25,00 

70,00 70,00 -Впроваджено 
кращі практики 
діяльності органів 
місцевого 
самоврядування 

  1.4.Виготовлення 
та придбання 
символіки держави 
та міста для 
використання під 
час проведення 
офіційних заходів 
та інших урочистих 
подій 
 
 
 
 
 
 

2021- 
2023рр. 

Керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету міської 
ради, 
відділ з питань 
внутрішньої 
політики, 
оргроботи та 
контролю 

Міський 
бюджет 

10,00 25,00 25,00 -Підвищено 
почуття гордості 
за місто 
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  1.5.Виготовлення 
листівок, 
запрошень, 
вітальних адрес, 
придбання 
конвертів 

2021- 
2023рр. 

Керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету міської 
ради, відділ з 
питань 
внутрішньої 
політики, 
оргроботи та 
контролю  

Міський 
бюджет 

43,00 45,00 45,00 -Підвищено 
ефективність 
роботи органів 
місцевого 
самоврядування   

  1.6. Розвиток 
співпраці з містами 
відповідно 
укладених 
договорів, 
розширення 
партнерських 
зв’язків з містами 
України та 
зарубіжжя 

2021- 
2023рр. 

Секретар міської 
ради, заступники 
міського голови, 
керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету міської 
ради, начальники 
відділів та 
управлінь 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

Міський 
бюджет 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

-Забезпечено 
подальший 
розвиток 
територіальної 
громади міста 
 

 

  1.7. Проведення 
системного 
моніторінгу 
громадської думки, 
соціологічних 
опитувань, 
громадських 
обговорень 
актуальних 
проблем 
життєдіяльності 
громади міста 
 
 

2021- 
2023рр. 

Секретар міської 
ради, заступники 
міського голови, 
керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету міської 
ради 

Міський 
бюджет 

50,00 50,00 50,00 -Створено 
сприятливі умови 
для ефективного 
функціонування 
міського 
господарства; 
-Забезпечено 
задоволення 
потреб мешканців 
міста 
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  1.8.Щорічне 
звітування міського 
голови, депутатів 
міської ради, голів 
постійних комісій, 
про результати 
своєї роботи 

2021- 
2023рр. 

Секретар міської 
ради, відділ 
організаційного 
забезпечення 
діяльності міської 
ради, голови 
постійних комісій, 
депутати міської 
ради 

Міський 
бюджет 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

-Проінформовано 
жителів міста про 
діяльність органів 
місцевого 
самоврядування 

  1.9.Проведення 
прямих 
телевізійних 
зустрічей міського 
голови, його 
заступників, 
секретаря міської 
ради, депутатів,  
інших посадових 
осіб, керівників 
підприємств і 
установ міста з 
мешканцями міста 

2021- 
2023рр. 

Відділ 
інформаційно-
консультативного 
забезпечення  

Міський 
бюджет 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

-Сформовано 
засобами масової 
інформації 
об’єктивної 
громадської 
думки про роботу 
міської ради, її 
виконавчого 
комітету 

  1.10.Виготовлення 
соціальної міської 
реклами 

2021- 
2023рр. 

Відділ 
інформаційно-
консультативного 
забезпечення  
 

Міський 
бюджет 

60,00 60,00 60,00 -Створено 
позитивний імідж 
міста 

  1.11.Ознайомлення 
депутатів міської 
ради та посадових 
осіб місцевого 
самоврядування з 
методами взаємодії 
з громадськістю 
міста з метою 
залучення до 
процесу прийняття 

 Секретар міської 
ради, відділ 
організаційного 
забезпечення 
діяльності міської 
ради, режимно-
секретна та 
кадрова служба 

Міський 
бюджет 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

-Сформовано 
партнерські 
відносини та 
покращено 
взаємодію 
місцевої влади з 
громадою 
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муніципальних 
рішень 

  1.12.Підвищення 
професійного рівня 
посадових осіб та 
спеціалістів, 
забезпечення участі 
працівників в 
семінарах, нарадах, 
тренінгах, 
навчаннях, 
форумах, науково-
практичних 
конференціях, 
тощо 

 Заступники 
міського голови, 
керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету міської 
ради, режимно-
секретна та 
кадрова служба 

  
--- 

 
--- 

 
--- 

-Підвищено 
рівень фахової 
підготовки 
працівників  
місцевого 
самоврядування 

Всього по розділу I «Розвиток місцевого самоврядування» 
 

387,01 379,01 379,01  

II «Формування іміджу територіальної громади міста» 
 Формування 

позитивного 
іміджу  
територіальної 
громади міста 
Коростеня,  
органів 
місцевого 
самоврядування 

2.1.Інформаційне, 
змістовне 
наповнення 
офіційного веб-
сайту 

2021- 
2023рр. 

Відділ 
інформаційно-
консультативного 
забезпечення, 
відділ 
організаційного 
забезпечення 
діяльності міської 
ради, управління 
та відділи 
виконкому 

Міський 
бюджет 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

-Підвищено 
рівень 
інформованості 
громадян про 
діяльність органів 
місцевого 
самоврядування, 
авторитет 
посадових осіб. 

  2.2.Інформаційне 
обслуговування 
громади міста 
шляхом 
виготовлення 
довідкових 
буклетів, 
формулярів, 

2021- 
2023рр. 

Відділ з питань 
внутрішньої 
політики, 
оргроботи та 
контролю, відділ 
інформаційно-
консультативного 
забезпечення 

Міський 
бюджет 

31,80 50,00 50,00 -Створено 
прозору систему 
для прийняття 
управлінських 
рішень органами 
місцевого 
самоврядування;  
-Підвищено 
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інформаційно-
роз’яснювальних 
матеріалів, іншої 
поліграфічної 
продукції та 
видань, які 
популяризують 
історію та сучасний 
розвиток громади 
міста 

довіру до органів 
місцевого 
самоврядування 

  2.3.Висвітлення 
діяльності міського 
голови, посадових 
осіб та депутатів 
Коростенської 
міської ради, 
виконавчого 
комітету міської 
ради у засобах 
масової інформації, 
засновником яких 
не є Коростенська 
міська рада 

2021- 
2023рр. 

Відділ 
інформаційно-
консультативного 
забезпечення 

Міський 
бюджет 

50,00 50,00 50,00 -Підвищено 
рівень обізнаності 
мешканців 
територіальної 
громади щодо 
питань соціально-
економічного і 
культурного 
розвитку, заходів 
місцевого та 
загальнодержавно
го значення, що 
відбуваються на 
території громади 

  2.4.Виготовлення 
та розповсюдження 
аудіо та відео 
продукції про 
місто, громаду, 
органи місцевого 
самоврядування, 
інформаційні 
стенди 

2021- 
2023рр. 

Відділ з питань 
внутрішньої 
політики, 
оргроботи та 
контролю, відділ 
інформаційно-
консультативного 
забезпечення 

Міський 
бюджет 

95,00 40,00 40,00 -Сформовано 
позитивний імідж  
територіальної 
громади міста 
Коростеня, 
органів місцевого 
самоврядування 

Всього по розділу II «Формування іміджу територіальної громади міста» 
 
 

176,80 140,00 140,00  
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III «Залучення територіальної громади міста до вирішення питань місцевого значення» 
 Розвиток 

активності 
територіальної 
громади міста у 
вирішенні 
питань 
місцевого 
значення 
 

3.1.Участь у 
конкурсах різних 
рівнів проектів і 
програм розвитку 
місцевого 
самоврядування, 
замовлення, 
підготовка проєктів 

ДФРР, створення та 
науковий, 
організаційно-
правовий супровід 
проектів 

2021- 
2023рр. 

Заступники 
міського голови, 
керуючий 
справами, 
начальники 
відділів та 
управлінь 
виконавчого 
комітету міської 
ради, керівники 
комунальних 
підприємств, 
громадських 
організацій 

Міський 
бюджет 

50,00 50,00 50,00 -Впроваджено 
інноваційний 
підхід до 
вирішення питань 
розвитку 
території з боку 
органів місцевого 
самоврядування 
 

  3.2.Оновлення 
Статуту 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади  

2021- 
2023рр. 

Секретар міської 
ради, депутати 
міської ради, 
відділ 
організаційного 
забезпечення 
діяльності міської 
ради 

Міський 
бюджет 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

-Підвищено 
рівень свідомості 
членів 
територіальної 
громади міста 
щодо їх прав, 
повноважень 

  3.3.Вшанування 
кращих посадових 
осіб виконавчих 
органів міської 
ради, депутатів, 
членів виконавчого 
комітету, 
керівників 
підприємств, 
установ міста, 
активних членів 
територіальної 
громади міста за 
активну участь у 

2021- 
2023рр. 

Секретар міської 
ради, заступники 
міського голови, 
керуючий 
справами, відділ 
організаційного 
забезпечення 
діяльності міської 
ради, відділ з 
питань 
внутрішньої 
політики, 
оргроботи та 
контролю 

Міський 
бюджет 

262,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

270,00 270,00 -Поширено 
позитивний 
досвіду діяльності 
органів місцевого 
самоврядування, -
-Проведено 
мотивацію 
професійної 
діяльності 
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громадському 
житті міста, 
(Вручення відзнак 
міської ради 
«Почесний 
громадянин міста 
Коростеня», «За 
заслуги перед 
містом», Почесних 
грамот міської 
ради, Грамот 
виконкому, Подяк 
міського голови, 
адресних вітань, 
квітів, подарунків, 
в тому числі: 
-подарунковий 
набір посуду; 
-подарунковий 
набір декоративної 
косметики; 
-рамка для фото 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,00 
 
 

22,00 
4,00 

  3.4.Проведення 
громадських 
слухань, 
обговорення, 
опитування з 
питань розвитку 
територіальної 
громади міста 

2021- 
2023рр. 

Відділи та 
управління 
міськвиконкому, 
органи 
самоорганізації 
населення, 
громадські 
організації, тощо 

Міський 
бюджет 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

-Вивчено 
громадську 
думку з питань 
життєдіяльності 
громади міста та 
врахувано її при 
прийнятті рішень 
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  3.5. Реалізація 
проектів в рамках 
Бюджету участі м. 
Коростень, 

в т.ч. 

оплата, 
виготовлення та 
розміщення 
роз’яснювально-
інформаційної 
соціальної реклами 

2021- 
2023рр. 

Головні 
розпорядники 
бюджетних 
коштів, 
відповідальні за 
виконання 
проектів, 
Виконавчий 
комітет міської 
ради 
 
 
 

Міський 
бюджет 

1 500,00 
 
 
 
 
 
 

2,00 

1 500,00 
 
 
 
 
 
 

2,00 

1 500,00 
 
 
 
 
 
 

2,00 

-Підвищено 
рівень прозорості 
процесу 
прийняття рішень 
шляхом надання 
жителям міста  
можливості 
безпосереднього 
впливу на 
бюджетну 
політику 

  3.6.Оплата 
транспортних 
витрат та інших 
видів послуг для 
забезпечення тісної 
співпраці між 
органами місцевого 
самоврядування, 
членами 
територіальних 
громад та 
підприємницьких 
структур, з метою 
подальшого 
розвитку 
громадського 
суспільства та 
місцевого 
самоврядування в 
територіальній 
громаді 

   50,00 50,00 50,00 -Забезпечено 
подальший 
розвиток 
громадського 
суспільства та 
місцевого 
самоврядування в 
територіальній 
громаді 

Всього по розділу III 
 «Залучення територіальної громади міста до вирішення питань місцевого значення» 
 

1 862,80 1 870,00 1 870,00  
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IV «Матеріально-технічна база органів місцевого самоврядування» 
 Належне 

утримання та 
зміцнення 
матеріально-
технічної бази 
органів 
місцевого 
самоврядування 

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 SM-100; 
- придбання 
підсилювача 
звукового 
трансляційного 
RAM Audio R1500 
 
 

2021- 
2023рр. 

Керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету 
Коростенської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

69,00 
з них: 
22,00 

(мікрофон-
ний 

комутатор 
(пасивний) 

на 30 
каналів 

підключен-
ня; 

18,00 
(пульту 

мікшерний
на 12 

каналів); 
15,00 

(підсилю-
вач 

звуковий 
трансляцій-

ний REC 
SM-100); 

14,00 
(підсилю-

вач 
звуковий 

трансляцій-
ний RAM 

Audio 
R1500) 

70,00 70,00 -Підвищено 
ефективність 
роботи органів 
місцевого 
самоврядування   
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  4.2.Придбання 
відеосервера 
(системний блок) 
для СЕГ ,,Голос” з 
встановленим 
програмним 
забезпеченням 
підсистеми відео 
онлайн трансляції і 
відеозапису 

2021р. Керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету 
Коростенської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

89,10 --- --- -Підвищено 
ефективність 
роботи органів 
місцевого 
самоврядування   

  4.3.Придбання 
планшетних 
комп’ютерів для 
СЕГ ,,Голос” 

2021р. Керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету 
Коростенської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

145,00 --- --- -Підвищено 
ефективність 
роботи органів 
місцевого 
самоврядування   

  4.4.Послуги з 
технічного 
обслуговування та 
налаштування СЕГ 
,,Голос” 

2021р. Керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету 
Коростенської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

4,40 --- --- -Підвищено 
ефективність 
роботи органів 
місцевого 
самоврядування   

  4.5.Послуги з 
розробки 
додаткового 
функціоналу 
електронно-
інформаційного 
ресурсу Системи 
електронного 
голосування 
,,Голос”, для 
проведення 
засідань 
виконавчого 
комітету 
Коростенської 

2021р. Керуючий 
справами 
виконавчого 
комітету 
Коростенської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

27,00 --- --- -Підвищено 
ефективність 
роботи органів 
місцевого 
самоврядування   
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міської ради із 
можливістю 
проведення 
поіменних 
голосувань 

Всього по розділу IV  
«Матеріально-технічна база органів місцевого самоврядування» 

334,50 70,00 70,00  

Всього по розділам I-IV  2 761,11 
 

2 459,01  2 459,01  

Всього по Програмі  7 679,13 
 

 

                  

                   Секретар міської ради                                                                                               Олександр ОЛЕКСІЙЧУК  
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