
Порівняльна таблиця до проєкту рішення Про внесення змін до Програми по реалізації 

Стратегічного плану розвитку міста Коростеня  на 2020-2024 роки 

 

До розділу 6. Напрямки діяльності та заходи Програми  

 

Чинна редакція Пропозиції змін 
Перелік заходів Орієнтовний 

обсяг 

фінансування, 

тис.грн. 

 на 2022 рік 

Перелік заходів Орієнтовний 

обсяг 

фінансування, 

тис.грн. 

 на 2022 рік 

1.1. Проведення громадського та 

адміністративного моніторингу  виконання 

Стратегічного плану розвитку міста. Залучення 

спеціалістів для проведення соціологічних 

досліджень, для проведення аналізу шляхів 

вирішення  проблеми.   

16,0 1.1. Проведення громадського та 

адміністративного моніторингу  виконання 

Стратегічного плану розвитку міста. Залучення 

спеціалістів для проведення соціологічних 

досліджень, для проведення аналізу шляхів 

вирішення  проблеми.   

- 

1..3. Внесення змін до заходів Стратегічного 

плану розвитку міста з урахуванням результатів 

громадського та адміністративного моніторингів. 

2,0 1..3. Внесення змін до заходів Стратегічного 

плану розвитку міста з урахуванням результатів 

громадського та адміністративного моніторингів. 

- 

2.1. Замовлення незалежної  оцінки майна, 

рецензії на звіт по визначенню вартості об’єкту. 

Замовлення технічної документації БТІ на 

об’єкти нерухомості комунальних підприємств. 

30,0 Вилучено - 

2.4. Матеріально-технічне забезпечення  виконан-

ня Програми, виготовлення інформаційної 

продукції 

2,2 2.4. Матеріально-технічне забезпечення  виконан-

ня Програми, виготовлення інформаційної 

продукції 

- 

2.5. Проведення стратегічної екологічної оцінки 

(СЕО) документів  

50,0 2.5. Проведення стратегічної екологічної оцінки 

(СЕО) документів  

 

- 

Всього по програмі 349,1 Всього по програмі 248,9  



 

 

Порівняльна таблиця  

До розділу 7. Ресурсне забезпечення  Програми  

Чинна редакція Пропозиції змін 
 Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування, 

тис.грн. 

 на 2022 рік  

Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

2020-2024 рр  

 Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування, 

тис.грн.  

на 2022 рік  

Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

2020-2024 рр  

Міський бюджет 349,1 2114,8 Міський бюджет 248,9 2014,6 

 

До розділу 8. Результативні показники  Програми  

Чинна редакція Пропозиції змін 
Назва показника 2021 р 2022 р  Назва показника 2021 р 2022 р  

Кількість об’єктів, по яким розроблена технічна 

документація (оренда, приватизація) 

52 52 Кількість об’єктів, по яким розроблена технічна 

документація (оренда, приватизація) 

 

Вилучити даний показник на 2022 рік 

26  

 

 

- 

Середня оцінка результату виконання 

Стратегічного плану за даними громадського 

моніторингу 

Динаміка зростання середньої оцінки 

3,28 

 

 

2 

3,35 

 

 

2 

Середня оцінка результату виконання 

Стратегічного плану за даними громадського 

моніторингу 

Динаміка зростання середньої оцінки 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

Начальник управління економіки       Володимир СТУЖУК  


