
 

 

 

Впровадження плану місцевого економічного розвитку 

Звіт за 2-ге півріччя 2019 року  

Громада: м. Коростень, Житомирська область, Україна  

Початок впровадження плану: 01.01.2019 року 

Звітна фаза  - 1 

 

I.  Коротка описова частина  
 
Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно - з 01 січня 2019 року. 
 
Протягом звітного періоду у громаді були впроваджені всі заходи Плану, 
заплановані на звітний період. 
Особливі досягення: 
По п. 3.1. «Впровадження факультативу «Школа підприємництва в 
 м. Коростень»: ініціативу щодо підвищення підприємницької компетентності 
молоді розширено від факультативів в 2 школах до загальноміського курсу 
«Школа бізнесу», який відвідують зацікавлені учні з різних шкіл міста 
(приблизно 40 осіб). 
По п. 2.2. «Залучення інвестицій на територію ІП»: в 2019 році за реалізацію 

практики щодо розбудови індустріального парку «Коростень» місто стало 

переможцем всеукраїнського конкурсу «Кращі практики місцевого 

самоврядування», який проводить Міністерство розвитку громад та 

територій України у співпраці з Програмою Ради Європи «Децентралізація і 

реформа місцевого самоврядування в Україні» в напрямку «Заходи та 

рішення органів місцевого самоврядування, спрямовані на ріст доходів 

місцевого бюджету».  

 
 
На разі не вбачається, що допомога від Секретаріату M4EG у провадженні 
Плану МЕР буде необхідною у наступному звітному періоді. 
 
 
 



 

II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ (Таблиця)  

за 2 півріччя 2019 року Плану місцевого економічного розвитку міста Коростеня 

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ 

Дії Дата початку - 
дата 

завершення 

заплановано 
 

виконано 
 

Використано бюджету, 
грн/євро** 

Очікувані результати, місяці  7-12  За графіком   

 Незначна затримка*  

 Значна затримка* 

 Випереджаємо графік 

 Інше  

1.2. Визначення учасників 

кластеру, збір необхідної 

інформації 

01.04.2019-

31.12.2019 

Визначено коло учасників кластеру; 

Наявність інформації про діяльність 

учасників кластеру (створено базу даних) 

 

За графіком - 

2.1. Будівництво 

інженерних комунікацій 

ІП «Коростень» 

01.01.2019-

31.12.2019 

Побудовані інженерні комунікації: 
водопостачання, каналізації довжиною 
мінімум 1070 м, забезпечення  
постачання електричної енергії 
обсягом мінімум  5,6 МВт; 
Наявна дорожня інфраструктура 
(автомобільна дорога та тротуари) з 
твердим покриттям довжиною мінімум 
400 м 

За графіком 8900000  грн / 333500 євро 

2.2. Залучення інвестицій 

на територію ІП 

01.01.2019-

31.12.2020 

Проведено круглі столи; підписані 

протоколи намірів;  

визначено коло потенційних інвесторів 

 

 

Випереджаємо графік (побудовано 
меблеву фабрику, розпочато процес 
вводу в експлуатацію) 
 

31100000 грн / 1165230 євро  

3.1. Впровадження 

факультативу «Школа 

підприємництва в 

01.01.2019-

31.12.2020 

Впроваджено факультатив «Школа 
підприємництва в м. Коростень» в 2 
школах, охоплено навчанням 20 учнів 

За графіком 
 

83200 грн / 3117 євро 



 

 м. Коростень» Підготовлено 2 тренери; напрацьовано 
методичний та навчальний матеріал; 
Підвищено освіченість, ініціативність та 
зацікавленість  молоді 

3.2. Проведення конкурсу 

бізнес-проектів серед 

учнівської молоді 

01.01.2019-

31.12.2020 

Оголошено конкурс бізнес-проектів 
серед учнівської молоді; 
Підвищення освіченості, ініціативності та 
зацікавленості молоді: розроблено 10 
бізнес-проектів 

За графіком 16900 грн / 633 євро 

3.3. Продовження 

програми по 

відшкодуванню 

підприємцям відсотків за 

кредитами 

01.01.2019-

31.12.2020 

Оголошено конкурс по відшкодуванню з 
міського бюджету  відсотків за 
кредитами; 
Здешевлення кредитних ресурсів для 
підприємництва – кількість підприємців, 
що взяли участь в конкурсі - 2 

За графіком 
Конкурс оголошено згідно з графіком ( в 
міському бюджеті передбачено  
200,0 тис.грн. на ці цілі), але через дорогі 
кредитні ресурси та жорсткі вимоги 
банків щодо забезпечення кредиту, в 
2019 р. в місті Коростень жоден 
підприємець не скористався згаданою 
послугою банків.  

0 

 
* додайте короткий коментар затримки  

** курс гривні до євро на 15.01.2020 р. – 26,69 за 1 євро. 

Звіт заповнив:                                                                                                                                                                                                         Дата: 15.01.2020 

Ганна Бабська, начальник відділу місцевого економічного розвитку 
управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради  
 


