
 

  

  
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Коростенської  
міської ради VII скликання  
від 28.11.2019 р. №1648 

 
Програма по реалізації Стратегічного плану розвитку  

міста Коростеня на 2020-2024 роки 
 

1. Характеристика Програми 
 

1. Ініціатор розробки  програми  
 

Виконавчий комітет Коростенської міської 
ради 

2. Дата номер і назва 
розпорядчого документа 

Розпорядження міського голови від 
07.10.2019 року за № 304  

3. Розробник Програми Управління економіки виконавчого комітету  
4. Співрозробники Програми - 
5. Відповідальний виконавець 
Програми 

Управління економіки виконавчого комітету 

6. Учасники Програми Управління та відділи виконавчого комітету, 
депутати міської ради, установи та 
організації міста, комунальні підприємства 
міста, громадські  організацій, ЗМІ 

7. Термін реалізації Програми 2020 – 2024 роки 
8. Джерело фінансування Міський бюджет (у межах видатків, 

передбачених для  реалізації програми на 
відповідний рік), кошти суб’єктів 
підприємницької діяльності, міжнародних 
фінансових організацій, проєктів та програм 
міжнародної технічної допомоги 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації заходів, всього в тому 
числі:  
 
 
9.1. кошти міського бюджету 
 
 
 
 
 
9.2. інші залучені кошти 

1836,4 тис.грн. 
2020 рік – 413,9 тис.грн. 
2021 рік – 669,9 тис.грн. 
2022 рік – 250,1 тис.грн.  
2023 рік – 251,2 тис.грн.  
2024 рік – 251,3 тис.грн.  
1251,4 тис.грн. 
2020 рік – 248,9 тис.грн. 
2021 рік – 249,9 тис.грн. 
2022 рік – 250,1 тис.грн.  
2023 рік – 251,2 тис.грн.  
2024 рік – 251,3 тис.грн.  
585,0 тис.грн. 
2020 рік – 165,0 тис.грн. 



 

  

2021 рік – 420,0 тис.грн. 

2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

Стратегічний план розвитку міста Коростеня до 2025 року затверджено 
рішенням сесії Коростенської міської ради від 18.12.2014 року №1689 (далі – 
Стратегічний план). Станом на жовтень 2019 року кількість виконаних заходів 
(завдань) Стратегічного плану становить 43%, кількість не виконаних і термін 
виконання яких пройшов – 34%.    

Основними причинами невиконання або невчасного виконання завдань є 
обмеженість бюджетних коштів, неузгодженість дій виконавців та відсутність 
системності у виконанні завдань, а також низька активність (пасивність) 
громадськості (громадських організацій) в реалізації загальноміських програм 
та проектів.  

Через низький рівень виконання завдань, а також недостатній рівень 
поінформованості, середня оцінка громадськісті виконання Стратегічного 
плану за 2018 рік за 5-ти бальною шкалою становила 3,19 (2016 – 3,10, 2017 – 
3,17). 

3. Мета Програми 
 

Метою Програми є сприяння реалізації заходів Стратегічного плану задля  
досягнення його оперативних та стратегічних цілей шляхом залучення 
громадськості міста і систематизації роботи в даному напрямку.  

 
4. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми 

 
З метою досягнення мети до Програми включені заходи, які не 

передбачені в інших загальноміських програмах, таких як: Програма по 
залученню інвестицій та поліпшенню інвестиційного клімату, Програма по 
підтримці малого і середнього підприємництва, Програма економічного і 
соціального розвитку міста, а також програми в сфері житлово-комунального 
господарства тощо.  

Фінансування заходів, що включені до Програми, здійснюватиметься за 
рахунок коштів міського бюджету, а також інших джерел, не заборонених 
законодавством: за рахунок міжнародних фінансових організацій, в рамках 
участі в проєктах та програмах міжнародної технічної допомоги, державно-
приватного партнерства тощо. 

Для визначення ступеня досягнення оперативних цілей Стратегічного 
плану та актуальності заходів, передбачене щорічне проведення громадського 
та адміністративного моніторингів. Результати моніторингів є підставою для  
внесення змін до Стратегічного плану, а при потребі, і до даної Програми. 

Ресурсне забезпечення Програми наведено в розділі 7 Програми. 
 

5. Строки та етапи виконання програми 
 



 

  

Термін реалізації програми –  2020-2024 роки, з розподілом по рокам.  



 

  

6. Напрямки діяльності та заходи Програми 
 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн № Назва напряму 
діяльності Перелік заходів Строки  

виконання Виконавці 
Джерела 
фінансування  2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 

Очікуваний 
результат1 

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 16,0 17,0 17,0 Наявність результатів 
громадського та 
адміністративного 
моніторингу оцінки 
виконання заходів 
Стратегічного плану в 
контексті досягнення 
бачення майбутнього 
міста, та реагування на 
потреби сьогодення та 
внесення відповідних 
змін до Стратегічного 
плану  

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 громадськості 
в реалізації міських 
програм  та проєктів, 
підтримка суспільно-
корисної діяльності 
громадських 
організацій, 
спрямованої на 
вирішення або 
пом'якшення 
соціальних проблем у 
різних сферах 
життєдіяльності міста  
 

                                                
1 Кількісні, якісні та показники ефективності, яких можна досягти в ході виконання заходів Програми наведено в розділі 8 «Результативні показники Програми» 



 

  

1.3. Внесення 
змін до заходів 
Стратегічного 
плану розвитку 
міста з 
урахуванням 
результатів 
громадського та 
адміністративного 
моніторингів 

За 
результатами 
моніторингу  

Управління 
економіки  

Міський 
бюджет 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Актуалізація 
завдань 
Стратегічного 
плану з 
урахуванням 
потреб 
громадськості, 
вимог часу, змін у 
законодавстві 
тощо 

2.1. Замовлення 
незалежної  
оцінки майна, 
рецензії на звіт по 
визначенню 
вартості об’єкту. 
Замовлення 
технічної 
документації БТІ 
на об’єкти 
нерухомості 
комунальних 
підприємств. 

Протягом 
року 

Управління 
економіки, 

суб’єкт 
оціночної 
діяльності 

Міський 
бюджет  

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Наявність 
технічної 
документації на 
об’єкти 
комунальної 
власності 

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 
зупинок 
громадського 
транспорту 
інформаційними 

2020-2021 
роки 

Управління 
економіки, 

КВГП 

Міський 
бюджет 
(Бюджет 
участі), 
залучені 
кошти 

165,0 420,0 - - - Наявність 
інформаційних 
табличок та 
електронних табло на 
зупинках 
громадського 
транспорту для 
покращення якості 



 

  

стендами та 
електронними 
табло 

надання послуг 
населенню, 
покращення 
візуального іміджу 
міста 

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

Протягом 
року 

Управління 
економіки 

Міський 
бюджет 

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

 Всього  по 
програмі  

    413,9  669,9 250,1 251,2 251,3  

 
7. Ресурсне забезпечення Програми 

 
Роки реалізації Програми Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми2 2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 
Усього витрат на виконання програми  

Обсяг ресурсів, усього, тис.грн. 
у тому числі: 413,9 669,9 250,1 251,2 251,3 1836,4 

державний бюджет - - - - - - 
міський бюджет 248,9 249,9 250,1 251,2 251,3 1251,4 
інші джерела, не заборонені законодавством 165,0 420,0 - - - 585,0 

 
 
 
 
 
 
 

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



 

  

8. Результативні показники Програми 
 

Роки реалізації № 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні дані 
на початок дії 

програми 2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 

Показники затрат 
1 Кількість залучених громадських організацій до участі в 

конкурсі соціальних проєктів 
од. 4 4 5 5 6 6 

Показники продукту 
1 Кількість виконаних завдань Стратегічного плану од. 26 32 40 45 50 55 
2 Кількість реалізованих громадськими організаціями проєктів в 

рамках конкурсу 
од. 3 3 3 3 3 3 

3 Кількість об’єктів, по яким розроблена технічна документація 
(оренда, приватизація) 

од. 44 50 52 52 50 51 

4 Кількість транспортних засобів, занесених до програми «Дозор» од. 43 43 43 43 43 43 
Показники ефективності 

1 Витрати міського бюджету на 1 проєкт, реалізований в рамках 
конкурсу 

грн. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Показники якості 
1 Частка виконаних завдань Стратегічного плану % 43,0 52,0 65,6 73,8 82,0 90,0 
2 Середня оцінка результату виконання Стратегічного плану за 

даними громадського моніторингу 
Динаміка зростання середньої оцінки 

бали 
 
 

% 

3,19 3,22 
 
 
1 

3,28 
 
 
2 

3,35 
 
 

2 

3,45 
 
 
3 

3,7 
 
 

7 
 

 



 

 

9. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми 
 

Координація роботи щодо виконання заходів Програми покладається на 
управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради.  

Заходи Програми можуть бути скориговані з урахуванням існуючої 
соціально-економічної ситуації, результатів моніторингів, реальних 
можливостей бюджету міста та у випадках зміни законодавчих, нормативно-
правових та інших актів. Коригування здійснюється за ініціативи виконавців 
Програми, Координаційної ради з реалізації Стратегічного плану розвитку 
міста Коростеня, постійних комісій міської ради, громадських організацій. 
Ініціатор готує пропозиції з детальним обґрунтуванням запропонованих змін. 
Управління економіки подає проєкт рішення щодо змін до Програми на розгляд 
виконавчому комітету та міській раді. 

Звітування по Програмі здійснюється раз на рік при розробці підсумків 
виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Коростеня, 
що подаються на розгляд виконавчого комітету та міської ради.  

Обсяг щорічних видатків на виконання заходів Програми визначаються  
при формуванні міського бюджету на наступний рік. 

 
 

  
 
 
Секретар міської ради                                                           В.Вигівський 

 
 

 


