
 
 

 

 

 

       

 

   

  Показники продукту  Програми  із створення, розроблення містобудівної    та проектної  документації  територій                          

м. Коростеня на період 2017-2019 р 

№ 

з/п 
Найменування показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні дані 

на початок дії 

програми 

Етапи  виконання програми Всього 

витрат на              

виконання 

програми 

I етап II етап III етап 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

1. Завдання: доопрацювання  проекту :     

«Внесення змін до генерального плану міста 

Коростеня» та проведення державної 

експертизи містобудівної документації для 

затвердження даної документації 

 

I Показники затрат програми 

  Обсяг 

видатків, 

тис. грн. 

Очікувана 

вартість 

- - - - 

II Показники продукту  програми 

1 Кількість  комплектів  доопрацьованого проекту 
«Внесення змін до генерального плану міста 

Коростеня» 

комплект Графічні 

матеріали 

- - - - 

III Показники ефективності   програми 

1 Середні  видатки на розробку  одного 

доопрацьованого проекту :     «Внесення змін до 

генерального плану міста Коростеня»  

тис. грн. Розрахунок - - - - 

5. Розроблення детальних планів територій 

міста (кварталів) 
 

I Показники затрат програми 

  Обсяг 

видатків, 

тис. грн. 

Очікувана 

вартість 

- - 197,000 197,000 

Додаток 1 

до Програми із створення, розроблення 

містобудівної    та проектної  документації  

територій м. Коростеня на період 2017-2019 р 
 

 



 

II Показники продукту  програми 

1 Кількість  комплектів  детальних планів 

територій міста (кварталів) 
комплект Графічні 

матеріали 

- - 2 2 

III Показники ефективності   програми 

1 Видатки на розробку  детальних планів 

територій міста (кварталів) 
тис. грн. Розрахунок - - 100,000 

97,000 

100,000 

97,000 

5а Розробка   детальних планів території для 

аукціонів 
 

I Показники затрат програми 

  Обсяг 

видатків, 

тис. грн. 

Очікувана 

вартість 

- - 103,000 103,000 

II Показники продукту  програми 

1 Кількість  комплектів  детальних планів 

територій для аукціонів 
комплект Графічні 

матеріали 

- - 13 13 

III Показники ефективності   програми 

1 Середні видатки на розробку  одного детального  

плану території для аукціонів 
тис. грн. Розрахунок - - 7,923 7,923 

8. Програмне забезпечення для 

організації та ведення містобудівного 

кадастру, обслуговування 

програмного продукту, навчання 

спеціалістів, придбання   

комп’ютерної  техніки 

 

I Показники затрат програми 

1  тис. грн. Очікувана 

вартість 

- - 490,000 490,000 

II Показники продукту  програми 

1. Програмне забезпечення для організації та 

ведення містобудівного кадастру 
шт. Розрахунок - - 1 1 

2. Обслуговування програмного продукту 

(містобудівного кадастру) 

 

шт. Розрахунок - - 1 1 

3. Навчання  спеціалістів годин Розрахунок - - 20 20 

4. Придбання   комп’ютерної  техніки од. Розрахунок - - 3 3 



III Показники ефективності   програми 

1. Вимдатки на програмне забезпечення для 

організації та ведення містобудівного кадастру 
тис. грн. Розрахунок - - 250,000 250,000 

2. Видатки  на обслуговування програмного 

продукту 
тис. грн. Розрахунок - - 30,000 30,000 

3. Видатки  на навчання  спеціалістів тис. грн. Розрахунок - - 50,000 50,000 

4. Загальні  видатки  на придбання   комп’ютерної  

техніки 
тис. грн. Розрахунок - - 160,000 160,000 

 

 

Секретар міської ради                                                                             В.Вигівський 

 

 

 


