
          ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

    Про внесення змін до  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 

 

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 фіна-

нсування (тис.грн.) 

Перелік заходів 

Програми 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Оновлення 

серверного 

обладнання 

виконавчого комітету 

для модернізації та 

удосконалення 

роботи 

локальної мережі 

Кошти міського 

бюджету 

2018р. – 10,00 

2019р. – 10,00 

2020р. – 10,00 

Оновлення 

серверного 

обладнання  

виконавчого  

комітету для 

модернізації та 

удосконалення 

роботи локальної 

мережі, встановлення 

кондиціонеру для 

забезпечення 

температурного 

режиму серверної 

Кошти міського 

бюджету 

2018р. – 10,00 

2019р. – 45,00 

2020р. – 20,00 

Створення системи 

обліку і контролю 

спеціалізованої 

техніки та 

автотранспорту 

комунальної 

власності, 

Кошти міського 

бюджету 

2018р. – 170,00 

2019р. –   --- 

2020р. –   --- 

Розвиток системи 

обліку і контролю 

спеціалізованої 

техніки та 

автотранспорту 

комунальної 

власності, 

Кошти міського 

бюджету 

2018р. – 170,00 

2019р. –  50,00 

2020р. –  50,00 



обладнання частини 

техніки і транспорту 

засобами контролю 

обладнання частини 

техніки і транспорту 

засобами контролю 

   Підтримка та 

модернізація 

офіційного Інтернет-

сайту міста 

Кошти міського 

бюджету 

2018р. –   --- 

2019р. –   18,00 

2020р. –   5,00 

   Впровадження мережі 

прямого Веб-

спілкування з 

посадовими особами 

органів 

самоврядування, 

керівниками 

комунальних та 

бюджетних 

підприємств, установ, 

організацій 

Кошти міського 

бюджету 

2018р. –   --- 

2019р. –   6,00 

2020р. –   3,00 

   Створення і розвиток 

системи 

відеоспостереження в 

місті ,,Безпечне місто” 

Кошти міського 

бюджету 

2018р. –   --- 

2019р. –   5000,00 

2020р. –   3000,00 

Забезпечення 

можливості 

отримання 

адміністративних 

послуг органів 

місцевогосамоврядув

ання з використанням 

мережі Інтернет (в 

т.ч. через 

загальноукраїнські 

системи iGove та 

інші) 

Кошти міського 

бюджету 

 

Залучені кошти 

2018р. – 3,00 

2019р. – 3,00 

2020р. – 3,00 

 

2018р. – 17,00 

2019р. –   --- 

2020р. –   --- 

Забезпечення 

можливості 

отримання 

адміністративних 

послуг органів 

місцевогосамоврядува

ння з 

використанням 

мережі Інтернет (в т.ч. 

через 

загальноукраїнські 

системи  

Кошти міського 

бюджету 

 

Залучені кошти 

2018р. – 3,00 

2019р. – 100,00 

2020р. – 3,00 

 

2018р. – 17,00 

2019р. –   --- 

2020р. –   --- 

Внесення змін до 

офіційної міської 

інформаційної бази 

Кошти міського 

бюджету 

 

2018р. – 2,5 

2019р. – 2,5 

2020р. – 2,5 

Внесення змін до 

офіційної міської 

інформаційної бази 

Кошти міського 

бюджету 

 

2018р. – 2,5 

2019р. – --- 

2020р. – --- 



внаслідок змін 

законодавства 

України 

 внаслідок змін 

законодавства 

України 

 

Внесення 

особистих відомостей 

мешканців міста 

(оплата праці по 

формуванню файлів 

відомостей про 

адреси 

місця проживання та 

реєстрації з 1986 р., 

склад сім’ї) 

Кошти міського 

бюджету 

 

2018р. – 45,0 

2019р. – --- 

2020р. – --- 

 

Внесення 

особистих відомостей 

мешканців міста 

(оплата праці по 

формуванню файлів 

відомостей про адреси 

місця проживання та 

реєстрації з 1986 р., 

склад сім’ї) 

Кошти міського 

бюджету 

 

2018р. – 45,0 

2019р. – 25,0 

2020р. – --- 

 

Розробка програми 

доступу мешканців 

міста до інформації 

про стан власних 

комунальних 

платежів через 

електронну систему 

Портал соціальних 

комунікацій «Кабінет 

Мешканця» 

 

Кошти міського 

бюджету 

 

2018р. –   15,0 

2019р. –   --- 

2020р. –   --- 

Розробка та 

впровадження  

програми послуг 

підприємств 

комунального 

господарства 

мешканцями міста та 

доступи мешканців 

міста до інформації 

про стан власних 

комунальних платежів 

через електронну 

систему Портал 

соціальних 

комунікацій «Кабінет 

Мешканця» 

 

Кошти міського 

бюджету 

 

2018р. –   15,0 

2019р. –   180,0 

2020р. –   --- 

   Розробка програми 

електронного 

документообігу, 

впровадження 

системи Ел-док. у 

виконавчих органах 

міської ради, 

Кошти міського 

бюджету 

 

2018р. –   --- 

2019р. –   60,00 

2020р. –   12,00 



комунальних та 

бюджетних 

підприємствах, 

установах, 

організаціях 

   Придбання та 

встановлення 

комплексної системи 

захисту інформації 

Кошти міського 

бюджету 

 

2018р. –   --- 

2019р. –   50,00 

2020р. –   --- 

 

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 

Кошти міського 

бюджету 

 

2018р. – 150,0 

2019р. – 150,0 

2020р. – 150,0 

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 

Кошти міського 

бюджету 

 

2018р. – 180,0 

2019р. – 260,0 

2020р. – 300,0 

Розвиток мережі 

туристичного 

супроводу «Гід он – 

лайн» 

Кошти міського 

бюджету 

 

2018р. – 3,0 

2019р. – 3,0 

2020р. – 3,0 

Розвиток мережі 

туристичного 

супроводу «Гід он – 

лайн» 

Кошти міського 

бюджету 

 

2018р. – 3,0 

2019р. – 5,0 

2020р. – 5,0 

Розробка програми 

єдиної інформаційної 

бази «Інформаційна 

система управління 

освітою» 

Кошти міського 

бюджету 

 

2018р. – 60,0 

2019р. –  --- 

2020р. –  --- 

Розробка програми 

єдиної інформаційної 

бази «Інформаційна 

система управління 

освітою» 

Кошти міського 

бюджету 

 

2018р. – 60,0 

2019р. – 120,0 

2020р. –  --- 



Створення 

інформаційної 

навчально-

методичної 

бази, медіа теки 

навчального процесу 

Кошти міського 

бюджету 

 

2018р. – 10,0 

2019р. – 25,0 

2020р. – 25,0 

Створення 

інформаційної 

навчально-методичної 

бази, медіа теки 

навчального процесу 

Кошти міського 

бюджету 

 

2018р. – 10,0 

2019р. – 35,0 

2020р. – 25,0 

 

Додаток 1 до  

Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені  

на 2018-2020 роки  

 

Ресурсне забезпечення 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 

 

Усього витрат на виконання програми 

Тис.грн. 

Усього витрат на виконання програми 

Тис.грн. 

1727,8 10420,5 

                                    

                               

Керуючий справами  виконкому                                                                                    А.Охрімчук 


