
 

 

Додаток  
до рішення 12 сесії Коростенської міської ради  

VIII скликання від 23.12.2021 року № _____ 
 

6. Напрямки діяльності та заходи Програми 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн Очікуваний 
результат № Назва напряму 

діяльності Перелік заходів Строки  
виконання Виконавці 

Джерела 
фінансування  

2020 р. 2021 р. 2022р. 2023 р. 2024 р.  
1.1. Проведення 
громадського та 
адміністративного 
моніторингу  
виконання 
Стратегічного 
плану розвитку 
міста. Залучення 
спеціалістів для 
проведення 
соціологічних 
досліджень, для 
проведення 
аналізу шляхів 
вирішення  
проблеми.   

Щороку, 
листопад - 

грудень  

Управління 
економіки, 
громадські 
організації, 
місцеві ЗМІ 

Міський 
бюджет  

15,0 16,0 - 17,0 17,0 Наявність 
результатів 
громадського та 
адміністративного 
моніторингу 
оцінки виконання 
заходів Страте-
гічного плану в 
контексті 
досягнення 
бачення майбут-
нього міста, та 
реагування на 
потреби сьогод-
ення та внесення 
відповідних змін 
до документу 

1. 
 

Залучення 
громадськості 
до реалізації 
міських 
проєктів  

1.2. Підтримка 
громадських 
організацій, які 
реалізовують 
суспільно корисні 
проєкти 

Щороку, 
починаючи з  
ІІ кварталу 

Громадські 
організації, 
управління 
економіки   

Міський 
бюджет  

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Участь громад-
ськості в реалізації 
міських програм  
та проєктів, 
підтримка 
суспільно-
корисної діяль-



 

 

ності громадських 
організацій, 
спрямованої на 
вирішення або 
пом'якшення 
соціальних проб-
лем у різних 
сферах життє-
діяльності міста  

1.3. Внесення 
змін до заходів 
Стратегічного 
плану розвитку 
міста з урахуван-
ням результатів 
громадського та 
адміністративного 
моніторингів. 
1.3.1. Розробка 
нового 
Стратегічного 
документу для 
Коростенської 
міської 
територіальної 
громади 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

За 
результатами 
моніторингу  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управління 
економіки  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міський 
бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

442,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,0 

Актуалізація 
завдань 
Стратегічного 
плану з 
урахуванням 
потреб громадс-
ькості, вимог часу, 
змін у 
законодавстві. 
Розроблений 
новий 
стратегічний план  
розвитку для 
Коростенської 
МТГ 

2.2. Абонентське 
обслуговування 
програми 
диспетчерського 
контролю 
«Дозор» 

Протягом 
року 

Управління 
економіки 

Міський 
бюджет 

49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 Існує дієвий 
контроль руху 
міського 
автотранспорту 

2. Вдосконалення 
системи 
надання 
муніципальних 
послуг 

2.3. 
Облаштування 

2020-2021 
роки 

Управління 
економіки, 

Міський 
бюджет 

165,0 420,0 - - - Наявність 
інформаційних 



 

 

зупинок 
громадського 
транспорту 
інформаційними 
стендами та 
електронними 
табло 

КВГП (Бюджет 
участі), 
залучені 
кошти 

табличок та 
електронних табло 
на зупинках 
громадського 
транспорту для 
покращення якості 
надання послуг 
населенню, покра-
щення візуального 
іміджу міста 

2.4. Матеріально-
технічне 
забезпечення  
виконання 
Програми, 
виготовлення 
інформаційної 
продукції 

Протягом 
року 

Управління 
економіки 

Міський 
бюджет 

2,0 2,0 - 2,3 2,4 Створена система 
інформування 
населення міста 
про хід виконання 
Стратегічного 
плану розвитку 
міста Коростеня 

2.5. Проведення 
стратегічної 
екологічної 
оцінки (СЕО) 
документів  

Протягом 
року 

Управління 
економіки 

Міський 
бюджет  

- 49,4 - 50,0 50,0 Виконання вимог 
ЗУ «Про 
стратегічну 
екологічну 
оцінку» 

2.6. Придбання 
доступу до 
Єдиної системи 
даних про 
економіку 
громади («Еконо-
мічний профайл 
громади») 

Протягом 
року 

Управління 
економіки 

Міській 
бюджет 

-  49,0 49,0 49,0 49,0 База даних для 
проведення 
моніторингу 
розвитку 
Коростенської 
МТГ  

 Всього  по 
програмі  

    413,9  1216,3 248,9 360,2 360,3  

 



 

 

7. Ресурсне забезпечення Програми 
Роки реалізації Програми Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми1 2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 
Усього витрат на виконання програми  

Обсяг ресурсів, усього, тис.грн. 
у тому числі: 413,9 1216,3 248,9 360,2 360, 2599,6 

державний бюджет - - - - - - 
міський бюджет 248,9 796,3 248,9 360,2 360,3 2014,6 
інші джерела, не заборонені законодавством 165,0 420,0 - - - 585,0 

 
 
 

Секретар міської ради      Олександр ОЛЕКСІЙЧУК   

                                                
1 Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету переглядається і затверджується щорічно міською радою за пропозицією управління економіки. 


