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Програма економічного і соціального розвитку 
міста Коростеня  

Основа:  
галузеві програми на 2019 рік 

375,0 млн. грн. 

281,0 млн. грн.  
міський бюджет 

Фінансування:  



Економічні та соціальні умови 

Державний 
бюджет 
2019 рік 

ВВП України 
зросте на 3% 

Інфляція 7,4% 

1 долар США= 
29,4 грн. 

Мінімальна 
заробітна плата з 

01.01.2019 р. 
4173 грн. 



ВВП на душу населення в Україні: 
         
         в 2,7 р. від країн, що розвиваються 
 
              в 25 р. від розвинутих країн 



Коростень –  
індустріальний  

центр Полісся та  
місто високої якості  

життя 



Промисловість 

> 70% 
Доля промислових підприємств основного 
кола міста в загальному обсязі реалізації 
продукції  
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Промисловість 

Обсяг виробництва 
 промислової продукції  

4,8 млрд.грн. 
на 16 %  

 впровадження нової техніки та  
технологій 

 виготовлення нових видів продукції  
 

у деревообробні, легкій, добувній, хімічній  
промисловості, а також у виробництві іншої  

неметалевої продукції 



Промисловість 

Кількість працюючих 
3,5 тис. осіб 

102,3% 

Середня заробітна плата 
9,0 тис.грн. > 



Енергопостачання 

Ремонт мереж 

.   

Технічне переоснащення 

Заміна застарілого обладнання 

Впровадження енергозберігаючих технологічних 
процесів 

Поліпшення обліку споживання ресурсів 



Існує 
тенденція до 

зростання 
тарифу 

Обсяг послуг  
збільшиться на 

 1% 
Тарифи  

не зміняться   

Обсяг реалізації 
зменшиться на 

1% 
Тариф 

 не зміниться 

Енергопостачання 

Існує 
тенденція до 

зростання 
тарифу 



 Споживання води 

Енергетичний менеджмент 

 Споживання електроенергії 

 Споживання тепла 

 Споживання газу 

Виконання заходів ПДСЕР та зобов’язань в рамках Угоди мерів 



Розвиток земельних відносин 

Надходження від оренди та 
податку на землю в 2019 році: 

8,5 млн.грн. 
на 13% більше 2018 року 



Розвиток  
земельних відносин 

В 2019 році: 
- буде надано в оренду  
49 земельних ділянок для 
здійснення підприємницької та 
іншої діяльності  

- проведено 5 аукціонів – 1,5 млн.грн. 

- продаж земель несільсько- 
господарського призначення –  
3,2 млн.грн. 



Будівництво, архітектура та містобудування       

планів забудови і містобудівної 
документації місцевих правил 
забудови   

Розробка 

містобудівного кадастру в частині його 
наповнення і навчання спеціалістів   

Організація приміщення кафе «Дієтичне» під 
розміщення ЦНАПу на суму 
1,5 млн.грн. 

Реконструкція 

хірургічного корпусу на суму 
16 млн.грн.   

Реконструкція 



Перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом 

01 

02 

03 

04 

Оптимізація існуючої мережі автобусних 
маршрутів    

Вдосконалення розкладів руху міського 
транспорту 

Посилення контролю за безпекою міського 
транспорту    

Компенсація витрат перевізникам за пільгові 
перевезення – 3,0 млн.грн.    



Перевезення пасажирів залізничним 
транспортом 
Виконання планових показників  

вантажо- та пасажирообігу 
 

Кількість відправлених вантажів збільшиться  
на 2% і досягне 18 млн. тон 

 
Компенсація витрат за пільгові 

перевезення – 3,0 млн.грн.  

Пасажирообіг зменшиться  
на 7%   

 

01 

02 

03 

04 



Висока конкуренція в наданні 
послуг поштового зв’язку   

1 

2 

3 

Послуги зв’язку та інформаційні технології 

ДП «Укрпошта» 
та приватні компанії 

Заходи щодо покращення 
інтернет-зв’язку  



Надходження в 2019 році: 
206,0 млн.грн. 

Державний бюджет 

+10 % 
 
 
 



Управління комунальною 
 власністю 

Приватизація 

Оренда 

400,0 тис.грн. 

300,0 тис.грн. 

? 
Спортивний комплекс 

Будинок ДСО 
Стадіон «Локомотив» 

Басейн  



Індустріальний парк «Коростень»: 
- Забезпечення інженерними мережами; 
- Будівництво меблевої фабрики; 
- Будівництво соціальних об’єктів 

Залучення інвестицій 

720,0 млн.грн. 



Будівництво сонячної електростанції на 70 мВт 
150 млн.євро (125 га) 

Залучення інвестицій 



Бачення міста:  
«Індустріальний центр Полісся та місто 

 високої якості життя» 

Залучення інвестицій 

Експерти Світового Банку: с х в а л е н о 

1 

• підтримка та вдосконалення умов для 
розвитку деревообробної галузі 

2 

• створення умов для будівництва 
підприємств інших галузей 
промисловості на території ІП 

3 

• стимулювання розвитку малого і 
середнього бізнесу 

Завдання:  



Створення деревообробного кластеру 

1. Ініціювання  
кластерної  

моделі  
розвитку  

деревооброб
ної галузі 

 

 

2. Визначення 
учасників  

кластеру, збір 
необхідної  
інформації 

 

 

3. Розробка  
стратегії  
розвитку 
кластеру 

4. Формалізація 
створення  
кластеру 

Створена 
ініціативна група; 

Сформовано  
коло 

зацікавлених осіб 
 

Визначено коло 
учасників 
кластеру; 
Наявність 

інформації про їх 
діяльність  

Розроблена 
стратегія 
розвитку 

кластеру на 5 
років 

Створена 
неприбуткова 

організація; 
Сформована її 
організаційна 

структура 



Залучення інвестицій на територію  
індустріального парку: структурні зміни в промисловості 

Виробництво іншої 
неметалевої 

мінеральної продукції  

12% 

Добувна 
промисловість 

17,7% 

Деревообробна 
промисловість 

31,8% 

Металургійне 
виробництво  

18,6% 

Хімічна 
промисловість 

15,3% 

4,6% 
Інші 

Доля підприємств основного кола у 
виробництві промислової продукції 



Розвиток підприємництва 

30 

51 

55 

54 

62 

77 

0 20 40 60 80 100

Коростень 

Польща 

Франція 

Німеччина 

Країни ЄС 

Кіпр 

Частка малого і середнього бізнесу в ВВП, % 



Розвиток підприємництва 

Відсутність дієвої державної програми 

 Відшкодування з міського бюджету 
частини % по кредитах  

 Інформаційно-консультаційні 
послуги 



Продовження 
реалізації проекту 

«Школи 
підприємництва» 

Вивчення 
можливості 
організації  

«Бізнес-центру» 

Розвиток підприємництва 



Галузь торгівлі 

 

 

 

 

01 Продукти харчування 50% 
02 Інші витрати 50% 

Обсяг роздрібної торгівлі в 2019 році 
 1,1 млрд.грн. 

Структура витрат 

5% 



Галузь торгівлі 

470 
закладів 
торгівлі 

224 
продо 

вольчих 

246 
непродо
вольчих 

5 
супермар

кетів 

Введення в експлуатацію 
торгівельного майданчику  

на Привокзальній площі 

300м2 



Демографія 

-6,2 -5,4 -6,7 -6,5 -6,5 

2015 2016 2017 2018 2019 

Природне скорочення, на 1000 осіб 

34 183 

-308 

100 100 

2015 2016 2017 2018 2019 

Сальдо міграції, осіб 

65,1 64,5 63,7 63,8 63,5 

2015 2016 2017 2018 2019 

Чисельність населення, тис.осіб 



Дохід населення 

Пільги 

Річний дохід на одного жителя: 45,0 тис.грн. 

Субсидії 
Фонд 

оплати 
праці 

Соц. 
страхові 
виплати 

Пенсії 

11% 



Дохід населення 

Середня заробітна плата 

9800 грн. 
23%  

Мінімальна 
 заробітна плата 

з 01.01.2019 р. 

4173 грн.  
+12% 



Працевлаштування 
1000 осіб 

Зайнятість населення та ринок праці 

Оплачувані громадські роботи 
– 110 осіб (міський бюджет 

350,0 тис.грн.) 

Професійна підготовка 
200 осіб 

Професійна орієнтація  
2,5 тис.осіб 

Середній розмір виплати по  
безробіттю – 2,6 тис.грн. 



Недостатня 
кількість 
робочих 
місць з 

прийнятною 
заробітною 

платою 

Виїзд 
кваліфікованих 

працівників 
Впровадження 

новітніх 
технологій 

Згортання 
виробництв 

в 
традиційних 

галузях 

Закриття 
підприємств 

Напруження 
на ринку 

праці 

Зайнятість населення та ринок праці: 
проблеми галузі 



Соціальний захист населення 

+17% 

+15% 

+20% 

200,0          Субсидії 

+18% 

+15% 

67,9             Допомога сім’ям з дітьми  

27,0             Пільги ветеранам війни, праці… 

Допомога                           
малозабезпеченим сім’ям 

Допомога інвалідам з 
дитинства… 

Загальноміська програма «Турбота» на 2017-2021 роки 

16% 
Млн.грн. 

12,0 

28,0  



Соціальний захист 

Продовжуватимуть свою  
діяльність: 
 Територіальний центр  

соціального обслуговування 
 Товариство Червоного  

Хреста 
 Будинок сестринського  

догляду 

Середньомісячний  
розмір пенсії 
2,6 тис.грн. 

6% 



! 

! 

! 

! 

Охорона здоров’я 

Народжуваність  
зменшується  

Смертність  
збільшується 

Погіршується показник  
поширеності хвороб  
серед дорослих 
 Ріст захворюваності серед  

дітей та молоді на нервові  
та психічні захворювання 



Охорона здоров’я 

Проблеми, що потребують вирішення в 2019 році 

Роботи по ремонту та 
реконструкції 

приміщень ЦМЛ  

Добудова хірургічного 
корпусу  

Покращення умов праці 
медичних працівників, 
матеріально-технічної 

бази  

Забезпеченість медичними 
кадрами та житлом для них  



Охорона здоров’я 

Напрямки роботи в 2019 році 

Підписанню декларацій з пацієнтами 

Робота зі страховими компаніями 

Реорганізація ЦМЛ в комунальне 
некомерційне підприємство 



Освіта міста 

В 2019 році кількість дітей та 
учнів в закладах освіти –  
на рівні поточного року 

9,9 тис.осіб 

Розроблення  
«Стратегії розвитку освіти 

міста Коростеня» 



Освіта міста 

 Підвищення якості освіти на 
інноваційній основі 

 Покращення навчально-методичного 
забезпечення корекційних та 
навчальних занять дітей з 
особливими потребами 

 Ефективність інклюзивної освіти 

Напрямки роботи в 2019 році 

 Переведення класів другої зміни 
у першу за рахунок вивільнених 
приміщень 

 Покращення рівня показників ЗНО 



Освіта міста 

Напрямки роботи ПТУ №16 в 2019 році: 

 Пошук нових роботодавців 
 

 Поповнення матеріально-технічної та 
навчальної бази 
 

 Участь у тендерах на навчання безробітних 
 

 Проведення профорієнтаційної роботи 
серед населення 

 

ПТУ 
№16 



Освіта міста 

На базі Коростенського  
технічного коледжу 

в 2019 році працюватиме 
лише автошкола 



Simple PowerPoint 

Presentation 
Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed.  Easy to 

change colors, photos and Text 

Культура і туризм 

 Навчання гідів-волонтерів 

 Розробка інформаційно-презентаційних матеріалів про 
туристичний потенціал Коростеня 

 Впровадження нових туристичних маршрутів 

 Збільшення туристично-інвестиційної привабливості міста 

Культура і туризм 

Напрямки роботи в 2019 році: 



На утримання 
закладів 
культури  

та проведення 
заходів  

передбачено 

12,1 млн.грн. 

+ 300  
тис.грн. 

Культура і туризм 



Соціальна робота з сім’ями, дітьми та 
молоддю 

Центр соціальної 
реабілітації дітей 
«Джерело надії» 

Центр соціально-
психологічної 

реабілітації дітей 
«Віри, Надії, Любові» 



 Зменшення соціального сирітства 
 Зменшення кількості розлучень 

 Зменшення кількості сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах 

 Надання соціальних послуг 
 Соціальний супровід сімей з дітьми 

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та 
молоддю 

Напрямки роботи в 2019 році: 



Соціальна робота з сім’ями, дітьми та 
молоддю 

Кількість багатодітних сімей, дитячих будинків 
сімейного типу, прийомних сімей та сімей під 
соціальним супроводом 

Придбання житла для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 

Виконання заходів профільних програм 
2 

млн.грн. 

300 
тис.грн. 

573 



Фізична культура 
і спорт 

 Запровадження доступних та 
ефективних оздоровчих, 
реабілітаційних, спортивних 
послуг для різних груп 
населення 

 Завершення реконструкції стадіону 
«Спартак» 

 Проведення 380 спортивних 
заходів різного рівня 

Основні напрямки в 2019 році: 

«Програма розвитку  
фізичної культури і спорту 

 на 2017-2020 роки» 

18,4 млн.грн. 



3,5 
млн.
грн.  

Інформаційний простір 

 «Програма підтримки розвитку засобів масової інформації 
комунальної форми власності Коростенської міської ради на 2017-
2019 роки» 

 «Створення міської автоматизованої інформаційної системи на 
2017-2019 роки» 

Організація місцевого FM-мовлення 

Удосконалення офіційного сайту міста та 
створення його англомовної версії 

Створення бренду міста та брендбуку 

Більш повне інформування населення міста 



Житлово-комунальне господарство 

 «Програма розвитку житлово-комунального 
господарства міста Коростеня на  
2017-2021 роки»; 

 «Комплексна програма благоустрою та 
покращення стану довкілля міста Коростеня на 
2018-2021 роки» 

209 млн.грн. 

147  
млн.грн. 

міський бюджет 



Житлово-комунальне господарство 

Капітальний, 
поточний ремонти 

. 

Реконструкція теплових, 
водопровідних мереж 

Реконструкція 
доріг та тротуарів 

Реконструкція 
об’єктів благоустрою 



Житлово-комунальне господарство 

Придбання сучасної 
спеціалізованої 

техніки 

Будівництво 
полігону ТПВ 

3 1 7 5 

2 6 8 4 

Реконструкція 
очисних споруд 

зливової каналізації 

Капітальний ремонт та 
реконструкція 

гідротехнічних споруд 

Розчищення русла 
річок Уж та 

Кремно Інша поточна 
діяльність в 

галузі 

27,4 млн.грн. 

+3% 



Житлово-комунальне господарство 

 Розвиватиметься мережа ОСББ і приватних 
підприємств по обслуговуванню житлових 
будинків і прибудинкових територій 

 Продовжено співпрацю в питаннях 
проведення ремонту будинків, інженерних 
мереж, впровадження енергозберігаючих 
технологій тощо 

2019 рік 



Природна та техногенна 
 безпека 

 Проведення навчань щодо  
безпеки життєдіяльності 

 Перевірка готовності підприємств до НС 

 Перевірка готовності рятувальних служб 
до дій за призначенням 

 Попередження нещасних випадків на 
водних об’єктах 

 Захист населення і довкілля від пожеж 
та їх наслідків 

 Попередження НС пов’язаних із 
підтопленням та ліквідація його 
наслідків 

Профільна програма – 1,6 млн.грн. 



2019 рік 
Зняття 

мораторію на 
проведення 
перевірок 

? 

Охорона праці на виробництві 

Формування 
превентивної культури 
охорони праці шляхом 

інформаційно-
роз’яснювальної 

роботи через ЗМІ 



Зменшення кількості «особливо тяжких» та  
«тяжких» правопорушень 

Законність і правопорядок 

Особлива увага в 2019 році: 
 Підвищення рівня громадського порядку, правової 

культури 
 Зниження кількості правопорушень вчинених дітьми та 

стосовно них  

Проблемні питання: незадовільне матеріально-технічне та 
кадрове забезпечення та неналежне функціонування 
системи відеоспостереження 



Стратегія 
2025 

Програма соціального і економічного 
розвитку міста Коростеня на 2019 рік 

Галузеві 
програми 

Фактичний 
стан справ 

Реформи 
в Україні 

Спільними зусиллями! 



  Бажаємо 
всім 

успіху, 
миру і 
добра! 

Д 
Я 
К 
У 
Ю 
 
З 
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У 
В 
А 
Г 
У 
! 


