
Додаток  

до рішення 2 сесії Коростенської міської ради 

 VIIІ скликання від 24.12.20р.№ 36 

 

Програма по реалізації Стратегічного плану розвитку міста Коростеня  

на 2020-2024 роки 

 

6. Напрямки діяльності та заходи Програми 

 

№ 
Назва напряму 

діяльності 
Перелік заходів 

Строки  

виконання Виконавці 
Джерела 

фінансування  

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн Очікуваний 

результат
1
 2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 

1. 

 
Залучення 

громадськості 

до реалізації 

міських 

проєктів  

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  

1.2. Підтримка 

громадських 

організацій, які 

Щороку, 

починаючи з  

ІІ кварталу 

Громадські 

організації, 

управління 

Міський 

бюджет  

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Участь громадськості 

в реалізації міських 

програм  та проєктів, 

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



реалізовують 

суспільно корисні 

проєкти 

економіки   підтримка суспільно-

корисної діяльності 

громадських 

організацій, 

спрямованої на 

вирішення або 

пом'якшення 

соціальних проблем у 

різних сферах 

життєдіяльності міста 

1.3. Внесення 

змін до заходів 

Стратегічного 

плану розвитку 

міста з 

урахуванням 

результатів 

громадського та 

адміністративного 

моніторингів. 

Розробка нового 

стратегічного 

документу для 

Коростенської 

міської 

територіальної 

громади 

За 

результатами 

моніторингу  

Управління 

економіки  

Міський 

бюджет 

0,0 442,0 2,0 2,0 2,0 Актуалізація 

завдань 

Стратегічного 

плану з 

урахуванням 

потреб 

громадськості, 

вимог часу, змін у 

законодавстві 

тощо 

2. Вдосконалення 

системи 

надання 

муніципальних 

послуг 

2.1. Замовлення 

незалежної  

оцінки майна, 

рецензії на звіт по 

визначенню 

вартості об’єкту. 

Замовлення 

технічної 

документації БТІ 

Протягом 

року 

Управління 

економіки, 

суб’єкт 

оціночної 

діяльності 

Міський 

бюджет  

30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Наявність 

технічної 

документації на 

об’єкти 

комунальної 

власності 



на об’єкти 

нерухомості 

комунальних 

підприємств. 

2.2. Абонентське 

обслуговування 

програми 

диспетчерського 

контролю 

«Дозор» 

Протягом 

року 

Управління 

економіки 

Міський 

бюджет 

39,8 49,9 49,9 49,9 49,9 Існує дієвий 

контроль руху 

міського 

автотранспорту 

2.3. 

Облаштування 

зупинок 

громадського 

транспорту 

інформаційними 

стендами та 

електронними 

табло 

2020-2021 

роки 

Управління 

економіки, 

КВГП 

Міський 

бюджет 

(Бюджет 

участі), 

залучені 

кошти 

171,4 420,0 - - - Наявність 

інформаційних 

табличок та 

електронних табло на 

зупинках 

громадського 

транспорту для 

покращення якості 

надання послуг 

населенню, 

покращення 

візуального іміджу 

міста 

2.4. Матеріально-

технічне 

забезпечення  

виконання 

Програми, 

виготовлення 

інформаційної 

продукції 

Протягом 

року 

Управління 

економіки 

Міський 

бюджет 

1,7 2,0 2,2 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 

- 50,0 50,0 50,0 50,0 Виконано вимоги 

ЗУ «Про 

стратегічну 

екологічну оцінку»  



державного 

планування 

 Всього  по 

програмі  

    407,9  1169,9 300,1 301,2 301,3  

 

7. Ресурсне забезпечення Програми 

 
Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми
2
 

Роки реалізації Програми Усього витрат на виконання програми  

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

Обсяг ресурсів, усього, тис.грн. 

у тому числі: 
407,9 1169,9 300,1 301,2 301,3 2480,4 

державний бюджет - - - - - - 

міський бюджет 407,9 1169,9 300,1 301,2 301,3 2480,4 

інші джерела, не заборонені законодавством - - - - - - 

 

8. Результативні показники Програми 

 

№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні дані 

на початок дії 

програми 

Роки реалізації 

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 розвитку 

міста Коростеня 

од. 26 32 40 40 40 40 

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 

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



5 Розроблений Стратегічний план розвитку Коростенської міської 

територіальної громади 

од. - - 1 - - - 

6 Кількість документів, відповідно до яких проведено СЕО од. - - 1 1 1 1 

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 

 

 

Секретар міської ради                                                                                            Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 


