
 

 

 

Впровадження плану місцевого економічного розвитку 

Звіт за 1-ше півріччя 2020 року  

Громада: м. Коростень, Житомирська область, Україна  

Початок впровадження плану: 01.01.2019 року 

Номер звіту:  3 

 

I. Коротка описова частина  
Станом на 30.06.2020 року громада виконала всі основні заплановані 
заходи/дії Плану МЕР, крім п. 1.3. Розробка стратегії розвитку кластеру та п.1.4. 
Формалізація створення кластера, що пов'язано з відсутністю в Україні 
нормативно-правового забезпечення процесу кластерування. Але 
враховуючи, що в Стратегії розвитку Житомирської області на 2021-2027 роки, 
розвиток кластерів визначено пріоритетним завданням (п.1.1.1.), тому 
рішенням 37 сесії VІІ скликання Коростенської міської ради від 27.02.2020 
№1750 були внесені зміни до Плану, а саме: вищезазначені пункти замінено 
на п.1.3. Розробка SWOT-аналізу роботи кластеру для визначених учасників і 
заплановано на ІІ півріччя 2020 року. 
 
Найбільшим досягненням громади при виконанні Плану МЕР вважаємо: 
- налагодження конструктивного діалогу з бізнесом та наукою (Центром 

інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами Поліського 

національного університету) з метою спільного пошуку шляхів підтримки та 

вдосконалення умов розвитку деревообробної галузі. За звітний період 

проведено 6 круглих столів та робочих зустрічей; 

- розвиток індустріального парку «Коростень»: реалізовано інвестпроєкт з 

будівництва меблевої фабрики, залучено інвестицій 43,0 млн. грн.  

- підвищення підприємницької компетентності молоді: з початку реалізації 
Плану МЕР факультативи з підприємництва в 2 школах міста розширено до 
загальноміського курсу «Школа бізнесу», а в щорічному конкурсі бізнес-
проєктів серед учнівської молоді щоразу беруть участь не менше 16 
авторських команд з цікавими бізнес-ідеями. 
 
 
 



 

II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ  

Плану місцевого економічного розвитку міста Коростеня 

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ 

Дії Дата 
початку - 

дата 
завершення 

заплановано  виконано  Використано 
бюджету, 
грн/євро* 

Очікувані результати станом 
на 30.06.2020 

• За графіком   

• Незначна затримка 

• Значна затримка 

• Випереджаємо графік 

• Інше  

1-6 міс. 7-12 міс. 13-18 міс.  

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Ініціювання 
кластерної моделі 
розвитку 
деревообробної 
галузі 

01.01.2019-
30.06.2019 

Створена ініціативна група; 
проведено круглі столи; 
сформовано коло 
зацікавлених осіб  

За графіком - - 10000 грн /  
333 євро 

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) 

Інше. 
Запланований захід здійснено 
у ІІ півріччі 2019 року, через 
організаційні питання, 
пов’язані з значною 
завантаженістю зацікавлених 
сторін у поточній виробничій 
діяльності та впровадженні 
власних проектів. 

За графіком За графіком - 

1.3.  Розробка 
SWOT-аналізу 
роботи кластеру для 
визначених 
учасників 

30.06.2020-
31.12.2020 

Підготовлено SWOT-аналіз та 
представлено партнерам 
деревообробної галузі для 
внесення пропозицій для 
подальшої проектної 
діяльності 

- - Випереджаємо графік 
 

6000 грн / 
200 євро 

Всього дій: 3      16000 грн /  
533 євро 

2.1. Будівництво 
інженерних 

01.01.2019-
31.12.2019 

Побудовані інженерні 
комунікації: водопостачання, 

За графіком За графіком За графіком 8900000  грн / 
296700 євро 



 

комунікацій ІП 
«Коростень» 

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 

2.2. Залучення 
інвестицій на 
територію ІП 

01.01.2019-
31.12.2020 

Розроблений реєстр 
інвестиційних пропозицій; 
проведено круглі столи,  
визначено коло потенційних 
інвесторів 

За графіком 
 

Випереджаємо 
графік 

За графіком 
 

33950000 грн / 
1131700 євро  

Всього дій: 2      42850000 грн / 
1428400 євро 

3.1. Впровадження 
факультативу 
«Школа 
підприємництва в 
 м. Коростень» 

01.01.2019-
31.12.2020 

Впроваджено факультатив 
«Школа підприємництва в м. 
Коростень» в 2 школах, 
охоплено навчанням 20 учнів; 
Підготовлено 2 тренери; 
напрацьовано методичний та 
навчальний матеріал; 
Підвищено освіченість, 
ініціативність та 
зацікавленість  молоді; 
Впроваджено факультатив 
«Школа підприємництва в 
м.Коростень» в 3 школах, 
охоплено навчанням 30 учнів 

За графіком 
 

За графіком 
 

 

За графіком 
 

 

84000 грн / 
2800 євро 

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 За графіком Незначна затримка 16900 грн / 
565 євро 



 

Оголошено конкурс бізнес-
проектів серед учнівської 
молоді  

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;  
Оголошено конкурс по 
відшкодуванню з міського 
бюджету  відсотків за 
кредитами 

За графіком 
 

За графіком 
 

Інше. 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, дію державної 
програми кредитування 
5-7-9, а також труднощі, 
що виникли в бізнесу,  
пов’язвні з пандемією 
COVID-19, протягом 
звітного періоду в місті 
Коростень жоден 
підприємець не 
скористався зазначеною 
міською програмою. 

0 

Всього дій: 3      100900 грн / 
3365 євро 

Разом      42966900 грн / 
1432230 євро 

* курс гривні до євро на 01.07.2020 р. – 30,00 за 1 євро. 

Звіт заповнив:                                                                                                                                                                                                         Дата: 15.07.2020 
Ганна Бабська, начальник відділу місцевого економічного розвитку 
управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради  


