
                                                       Додаток до рішення  

                                                                                25 сесії Коростенської міської ради  

                                                                                      VII скликання від 18.10.18р. №1219 

 

 
№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (тис.грн.) 

Очікувані 

результати 

2018 

 рік 

2019 

 рік 

2020  

рік 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Організаційно-

методичне 

забезпечення 

інформатизації 

1. Підтримка 

електронної 

інформаційно-

аналітичної системи 

електронного 

документообігу  

виконавчого комітету 

Коростенської міської 

ради. 

2018-2020 

рр. 

Виконавчий комітет 

міської ради 

          -     -       -      - Спрощення отримання 

громадянами 

адміністративних 

послуг,   забезпечення 

обміну даними між  

структурами 

самоврядування у 

електронній формі 

  2. Проведення 

багатовекторної широкої 

роз’яснювальної роботи 

з метою інформування 

населення та 

зацікавлених у співпраці 

осіб. 

2018-2020 

рр. 

Виконавчий комітет 

міської ради, КП ТО 

«КоростеньМедіа» 

          -               -         -       - Розвиток ініціативи 

населення у вирішенні 

питань місцевого 

значення, підвищення 

рівня довіри до 

міської ради, її 

виконавчих органів, 

підвищення рівня 

громадської 

активності у 

вирішенні проблем  

життєдіяльності міста 

 

     Всього по р.1     -      -      -  

2. Розвиток  

інфраструктури 

інформаційних 

технологій (ІТ) 

1. Оновлення серверного 

обладнання  

виконавчого  комітету 

для модернізації та 

удосконалення роботи 

локальної мережі, 

встановлення 

кондиціонеру для 

забезпечення 

2018-2020 

рр. 

Виконавчий комітет 

міської ради, ТОВ 

«Міський 

інформаційний центр» 

Кошти міського 

бюджету 

10,00 45,00 20,00 Оновлення парку 

обчислювальної 

техніки та 

периферійного 

обладнання в органах 

місцевого 

самоврядування, 

забезпечення 

безперебійного 



температурного режиму 

серверної 

інтернет зв’язку та 

розширення локальної 

мережі    

  2. Оновлення технічної 

бази виконавчого 

комітету та його 

структурних підрозділів 

2018-2020 

рр. 

Виконавчий комітет 

міської ради, ТОВ 

«Міський 

інформаційний центр» 

Кошти міського 

бюджету 

178,00 80,00 120,00 Оновлення парку 

обчислювальної 

техніки та 

периферійного 

обладнання в органах 

місцевого 

самоврядування 

  3. Розвиток системи 

обліку і контролю  

спеціалізованої техніки 

та автотранспорту 

комунальної власності, 

обладнання частини 

техніки і транспорту 

засобами контролю  

2018-2020 

рр. 

Виконавчий комітет 

Коростенської міської 

ради,  Управління 

економіки  виконавчого 

комітету Коростенської 

міської ради, ТОВ 

«Міський 

інформаційний центр» 

Кошти міського 

бюджету 

170,00  50,00   50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залучення громадян 

до контролю за 

використанням 

комунального майна, 

підвищення рівня 

довіри до органів 

самоврядування та  

місцевих органів  

виконавчої влади 

  4.Підтримка та 

модернізація офіційного 

Інтернет-сайту міста 

2019-2020 

рр. 

 

Інформаційно-

консультаційний відділ 

виконавчого комітету 

Коростенської міської 

ради,  ТОВ «Міський 

інформаційний центр»  

Кошти міського 

бюджету 

   - 18,00 5,00 Забезпечення доступу 

до інформації про 

життєдіяльність міста, 

формування засобами 

масової інформації 

об’єктивної 

громадської думки про 

роботу міської ради, її 

виконавчих органів, 

створення 

позитивного іміджу 

міста 

  5.Впровадження мережі 

прямого Веб-

спілкування з 

посадовими особами 

органів самоврядування, 

керівниками 

комунальних та 

бюджетних 

підприємств,установ, 

2019-2020 

рр. 

 

Інформаційно-

консультаційний відділ 

виконавчого комітету 

Коростенської міської 

ради,  ТОВ «Міський 

інформаційний центр», 

ГО «Агенція 

Регіонального 

Розвитку» 

Кошти міського 

бюджету 

   - 6,00 3,00 Підвищення рівня 

довіри до органів  

самоврядування та 

місцевих органів  

виконавчої влади, 

підвищення рівня 

громадської 

активності у 

вирішенні проблем 



організацій  життєдіяльності міста, 

розвиток мережі Веб- 

зв’язку міста 

  6.Створення і розвиток 

системи 

відеоспостереження в 

місті «Безпечне місто» 

2019-2020 

рр. 

Виконавчий комітет 

Коростенської міської 

ради,              ГО 

«Агенція Регіонального 

Розвитку» 

Кошти міського 

бюджету 

 5000,00 3000,00 Покращення 

громадської безпеки, 

створення комфортних 

умов проживання у 

місті 

     Всього по р.2 358.00 5199,00 3198,00  

3. Впровадження 

елементів 

електронного 

урядування в 

роботу органів 

місцевого 

самоврядування 

міста Коростеня 

 

1. Забезпечення 

можливості отримання 

адміністративних послуг 

органів місцевого 

самоврядування з 

використанням мережі 

Інтернет (в т.ч. через 

загальноукраїнські 

системи)  

2018-2020 

рр. 

Виконавчий комітет 

міської ради,  

ГО «Агенція 

Регіонального 

Розвитку» 

Кошти міського 

бюджету, 

Залучені кошти 

3,00 

 

 

17,00 

100,00 

 

 

   - 

3,00 

 

 

     - 

Спрощення отримання 

громадянами 

належних державних 

соціальних допомог, 

спрощення  

доступності до 

адміністративних 

послуг, поширення 

обсягу 

адміністративних 

послуг громадянам 

   

2. Формування та 

підтримка електронного 

он-лайн реєстру 

комунальної 

нерухомості (будівель і 

споруд, земельних 

ділянок) 

 

2018-2020 

рр. 

 

Управління економіки,  

Відділ архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 

      

   - 

    

    - 

     

- 

     

  - 

Доступ громадян до 

єдиних реєстрів 

комунального майна 

та земельних ділянок, 

підвищення рівня 

довіри до органів 

самоврядування та  

місцевих органів       

виконавчої влади 

  3. Розробка та 

розміщення на 

загальнодоступному 

Інтернет-ресурсі Карти 

зонування м. Коростеня 

із визначенням 

водоохоронних зон та 

зон зелених насаджень  

2018-2020 

рр. 

Відділ архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 

         -    -      -    - Доступ громадян до 

єдиних реєстрів 

комунального майна 

та земельних ділянок, 

підвищення рівня 

довіри до органів 

самоврядування та  

місцевих органів  

виконавчої влади 

  4. Розміщення на 

загальнодоступній карті 

зонування м. Коростеня 

меж вільних земельних 

ділянок, актуалізація 

інформації про їх 

2018-2020 

рр. 

Відділ архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів 

виконавчого комітету 

міської ради 

       -       -      -     - Доступ громадян до 

єдиних реєстрів 

комунального майна 

та земельних ділянок, 

підвищення рівня 

довіри до органів 



цільове призначення самоврядування та  

місцевих органів  

виконавчої влади 

  5. Публічна презентація 

міського бюджету та 

його виконання в 

Інтернет-ресурсі 

2018-2020 

рр. 

Фінансове управління 

виконавчого комітету 

міської ради 

            -      -     -    - Доступ громадян до 

інформації про стан 

міського бюджету 

 

  6. Наповнення бази 

нормативних документів 

міської ради, її 

виконавчих органів 

Забезпечення он-лайн 

доступу до бази 

нормативних документів 

міської ради, її 

виконавчих органів 

через мережу Інтернет. 

2018-2020 

рр. 

Юридичний відділ 

виконавчого комітету 

міської ради 

        -      -      -      - Підвищення рівня 

довіри до органів                                                               

самоврядування та 

місцевих органів 

виконавчої влади, 

підвищення рівня 

громадської 

активності у 

вирішенні проблем  

життєдіяльності міста 

  7.Забезпечення роботи 

системи електронних 

петицій 

2018-2020 

рр. 

Відділ організаційного 

забезпечення діяльності 

міської ради, 

Відділ внутрішньої 

політики оргроботи та 

контролю, 

ГО «Агенція 

Регіонального 

Розвитку» 

           -     -      -     - Проведення  через 

 мережу Інтернет 

обговорення 

загальноміських 

проектів, розвиток 

ініціативи населення у 

вирішенні питань 

місцевого значення, 

під підвищення рівня 

громадської 

активності у 

вирішенні проблем  

життєдіяльності міста 

  8. Забезпечення дієвості 

системи відбору 

громадських проектів 

для бюджетної 

підтримки через 

електронний он-лайн 

сервіс «Бюджет участі». 

 

2018-2020 

рр. 

Виконавчий комітет 

міської ради, 

ГО «Агенція 

Регіонального 

розвитку» 

        -     -     -      - Доступ громадян до 

інформації про стан 

міського бюджету, 

підвищення рівня 

довіри до органів 

самоврядування та  

місцевих органів  

виконавчої влади 

   

9. Внесення змін до 

офіційної міської 

інформаційної бази 

внаслідок змін 

законодавства України 

 

2018-2020 

рр. 

 

Виконавчий  

комітет міської  

ради, 

ТОВ «Міський 

інформаційний центр» 

 

Кошти міського 

бюджету 

 

2,5 

 

- 

 

- 

Доступ громадян до 

актуальної 

інформаційної бази, 

користування 

виконавчими 

органами міської ради 



актуальною офіційною 

міською 

інформаційною базою  

  10. Внесення особистих 

відомостей мешканців 

міста (оплата праці по 

формуванню файлів 

відомостей про адреси 

місця  проживання та 

реєстрації з 1986 р., 

склад сім’ї) 

Січень-

квітень 2018 

р. 

Виконавчий  

комітет міської  

ради, 

ТОВ «Міський 

інформаційний центр» 

Кошти міського 

бюджету 

45,0  25,0      - Формування бази 

адрес місця 

проживання громадян  

  11. 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» 

 

2018-

2019рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавчий  

комітет міської ради, 

ТОВ «Міський 

інформаційний центр», 

управління житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

 

Кошти міського 

бюджету 

15.0    180,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Доступ громадян до 

актуальної 

інформаційної бази, 

створення єдиного 

Інтернет-ресурсу 

контролю та прямої 

взаємодії мешканця з 

організаціями, що 

надають послуги 

з обслуговування 

житла,  

підвищення рівня 

довіри до органів 

самоврядування  

 

  12.Розробка програми 

електронного 

документообігу, 

впровадження системи 

Ел-док. У виконавчих 

органах міської ради, 

комунальних та 

бюджетних 

підприємствах, 

установах, організаціях   

2019-

2020рр. 

Виконавчий  

комітет міської  

ради,  

ТОВ «Міський 

інформаційний центр», 

ГО «Агенція 

Регіонального 

розвитку» 

Кошти міського 

бюджету 

  - 60,00  12,0  Спрощення 

отримання 

громадянами 

адміністративних 

послуг, поширення 

обсягу 

адміністративних 

послуг громадянам, 

посилення контролю 

за своєчасним і 

належним виконанням 

запитів і звернень 

громадян 

  13. Розробка програми 

контролю та он – лайн 

взаємодії по договорах 

оренди нерухомості та 

земельних ділянок, що 

2018 р. Виконавчий комітет 

міської ради, 

ТОВ «Міський 

інформаційний центр», 

ГО «Агенція 

Кошти міського 

бюджету 

 

Залучені кошти 

115,0 

 

 

 

35,0 

    - 

 

 

 

     - 

     - 

   

 

 

    - 

Доступ громадян до 

єдиних реєстрів 

комунального майна 

та земельних ділянок, 

підвищення рівня 



знаходяться у власності 

громади міста 

Регіонального 

розвитку» 

 довіри до органів 

самоврядування та  

місцевих органів 

виконавчої влади 

  14. Придбання та 

встановлення 

комплексної системи 

захисту інформації 

березень 

2019р. 

Виконавчий комітет 

міської ради, 

ТОВ «Міський 

інформаційний центр» 

Кошти міського 

бюджету 

 

- 50,00 - Забезпечення захисту 

персональних даних 

громадян 

     Всього по р.3 232,5 415,00 15.00  

4. Підтримка 

проектів 

інформатизації у 

місті 

1. 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. 

2018-2020 

рр. 

Виконавчий  

комітет міської  

ради, 

ТОВ «Міський 

інформаційний центр» 

Кошти міського 

бюджету 

180,0 260,0 300,0 Забезпечення 

доступності до 

інформаційної бази  

  2. Розвиток  мережі 

туристичного супроводу 

«Гід он – лайн» 

2018-2020 

рр. 

Відділ культури і 

туризму виконавчого  

комітету міської  

ради 

Кошти міського 

бюджету 

3,0 5,0 5, 0 Створення 

позитивного іміджу 

міста, залучення 

молоді до вивчення 

історії рідного міста   

  3. Розробка програми 

єдиної інформаційної 

бази «Інформаційна 

система управління 

освітою» 

2018 р. Відділ освіти 

виконавчого  

комітету міської  

ради 

Кошти міського 

бюджету 

60,0  120,00    -            Формування сучасної 

матеріально-технічної 

та телекомунікаційної 

бази міської системи 

освіти  

  4. Створення 

інформаційної 

навчально-методичної 

бази, медіа теки 

навчального процесу   

2018-2020 

рр. 

Відділ освіти 

виконавчого  

комітету міської  

ради 

Кошти міського 

бюджету 

10.0 35,0 25,0 Формування сучасної 

матеріально-технічної 

та телекомунікаційної 

бази міської системи 

освіти 

     Всього по р.4 253,0 420,0 330,0  

5. Інформатизація 

соціальної сфери 

1. Забезпечення доступу 

до адміністративних та 

соціальних послуг 

установ міста через 

2018-2020 

рр. 

Виконавчий  

комітет міської  

ради 

           -     -     -      - Спрощення отримання 

громадянами 

адміністративних 

послуг, поширення 



портал соціальних 

комунікацій «Кабінет 

Мешканця» 

обсягу 

адміністративних 

послуг громадянам 

     Всього по рр..1-

5 

843,5 6034,0 3543,0  

 

 

 

 

 

               Секретар міської ради                                                                                                     В. Вигівський 


