
Інформація про стан виконання міських Програм у галузі ЖКГ 

протягом  2019 року 

 

Протягом 2019 року в галузі житлово-комунального господарства 

реалізовувались заходи в рамках наступних програм; 

- Програми розвитку житлово-комунального господарства міста 

Коростеня на 2017 - 2021 роки, затвердженої рішенням 11 сесії міської ради від 

22.12.2016 р. № 490 (зі змінами); 

- Комплексної Програми благоустрою та покращення стану довкілля 

міста Коростеня на 2018 - 2021 роки, затвердженої рішенням 18 сесії міської 

ради від 30.11.2017 р. № 888 (зі змінами); 

- Екологічної програми міста Коростеня на 2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням 29 сесії міської ради від 21.02.2019 р. № 1376 (зі змінами). 

 

Програма розвитку житлово-комунального господарства міста 

Коростеня на 2017 - 2021 роки. 

Орієнтовний обсяг фінансування заходів, передбачених Програмою для 

реалізації  у 2019 році, складав 162895,0 тис.грн., з яких 67600,0 тис.грн. – 

кошти державного бюджету, 94460,0 тис.грн. – кошти місцевого бюджету та 

835,0 тис.грн. – кошти комунальних підприємств - виконавців Програми. 

Фактично протягом 2019 року в рамках Програми було реалізовано та 

профінансовано з місцевого бюджету заходи на загальну суму 15594,345 

тис.грн. З державного бюджету кошти на реалізацію Програми не надходили. 

 В середньому Програма була профінансована на 9,57% (частка 

фінансування з місцевого бюджету склала 16,51%).  

 

Окремо по напрямам: 

 

1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів 

водопровідно-каналізаційного господарства з використанням 

енергозберігаючого обладнання та технологій. 

По даному напряму з місцевого бюджету були профінансовані заходи на 

загальну суму 1573,689 тис.грн. 

КП «Водоканал» протягом 2019 року було проведено:  

- капітальний  ремонт водопровідної мережі (141 м.п.) по вул. Григорія 

Сковороди на суму 245,166 тис.грн.; 

- капітальний ремонт водопровідної мережі (133 м.п.) на ділянці по вул. 

Героїв Чорнобиля – вул. Шевченка на суму 631,532 тис.грн.; 

- капітальний ремонт каналізаційного колектору (300 м.п.) по вул. Сергія 

Кемського - вул. Толстого на суму 188,074 тис.грн.; 

- будівництво водопровідних мереж (283м.п.) мікрорайону вул. 

Заводська – Південна в м. Коростені на суму 200,0 тис.грн.  

В 2019 році було проведено роботи з капітального ремонту 

водопровідних вводів з облаштуванням вузлів обліку води в житлових 

будинках на суму 308,917 тис.грн. (встановлено 30 лічильників). 



Решта заходів по даному напрямку не фінансувались. 

 

2. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів  

теплопостачання з використанням енергозберігаючого обладнання та 

технологій. 

По даному напряму в 2019 році з міського бюджету були профінансовані 

заходи на суму 896,357 тис.грн., за рахунок яких КП «Теплозабезпечення» 

було виконано роботи з реконструкції теплових пунктів з встановленням 

теплових лічильників в кількості 34 шт. 

Решта заходів по даному напрямку не фінансувались. 

 

3. Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-

комунального господарства. 

По даному напряму в 2019 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на суму 4171,098 тис.грн., за які було придбано колісний 

екскаватор для КП «Водоканал». 

 

4. Фінансова підтримка підприємств ЖКГ для забезпечення їх 

безперебійної роботи і надання послуг населенню. 

По даному напряму в 2019 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 6729,397 тис.грн. 

КВГП було придбано дитячий майданчик вартістю 125,0 тис.грн., 

біотуалети в кількості 20 шт. на суму 194,380 тис.грн. 

КВЖРЕП № 1 було придбано ремкомплект для екскаватора вартістю 48,0 

тис.грн. 

КП «Водоканал» було придбано обладнання для обмеження 

водовідведення у багатоквартирних будинках вартістю 90,0 тис.грн. та 

гідравлічний молот – 564,0 тис.грн. 

КП «Теплозабезпечення» було придбано 4 нових водогрійних котли 

(загальною вартістю 932,0 тис.грн.);  газоаналізатор (вартістю 96,042 тис.грн.);  

тепловий лічильник з двома витратомірами (загальною вартістю 94,8 тис.грн., 

який встановлений на котельні по вул. Героїв Небесної Сотні, 12-А); 4 

мережевих насоси (загальною вартістю 159,0 тис.грн.). 

Було проведено капітальні ремонти основних засобів комунальних 

підприємств, а саме: 

- КП «Водоканал»: 2-х насосів на КНС № 2 на суму 349,541 тис.грн.; 

- КВЖРЕП № 1: капітальний ремонт покрівлі адміністративного 

приміщення по вул. Кооперативна, 3-А загальною вартістю 199,231 тис.грн.; 

- капітальний ремонт даху бібліотеки по вул. Пролетарська, 37 в м. 

Коростень (філія № 2 міської ЦБС) на суму164,735 тис.грн.; 

КП «Теплозабезпечення» було відшкодовано витрати, що виникли 

внаслідок застосування фіксованої плати, встановленої виконавчим комітетом, 

та розміром тарифу на послуги централізованого опалення під час 

опалювального сезону 2018-2019 року, в сумі 1652,765 тис.грн. 



Було надано фінансову підтримку КП «Водоканал» в сумі 2 059,903 

тис.грн. (на погашення заборгованості за електроенергію – 1035,0 тис.грн., на 

погашення заборгованості з ПДФО – 1024,903 тис.грн.) 

Решта заходів по даному напрямку не фінансувались. 

 

5. Реконструкція, капітальний ремонт  об’єктів житлового фонду із 

застосуванням енергозберігаючих технологій та матеріалів. 

По даному напряму в 2019 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 1693,804 тис.грн. 

В рамках «Положення про дольову участь співвласників у фінансуванні 

робіт з реконструкції, капітального ремонту багатоквартирних житлових 

будинків», затвердженого рішенням 33 сесії Коростенської міської ради VІІ 

скликання від 29.08.2019 р. № 1569, були проведені: 

- капітальні ремонти покрівель в будинках ОСББ «Жовтнева, 70-А» 

загальною вартістю 299756 грн. (дольова участь співвласників складає 40,677 

тис. грн., кошти міського бюджету – 259,079 тис. грн.) та ОСББ «Грушевського, 

72-А» загальною вартістю 435520 грн. (дольова участь співвласників складає 

100,256 тис. грн., кошти міського бюджету – 335,263 тис. грн.); 

- капітальний ремонт конструктивних елементів багатоквартирних 

будинків (вікна, двері): ОСББ «Грушевського 72А» - 55,636 тис. грн., ОСББ 

«Поліський добробут - 25» - 39,987 тис.грн., ОСББ «Поліський добробут - 35» -

93,510 тис.грн., ОСББ «Поліський добробут - 33» - 54,099 тис.грн., ОСББ 

«Поліський добробут - 27-А» - 83,143 тис. грн., по вул.. Селезньова, 124, 124-А 

(ПП «КЖС № 5») - 54,412 тис. грн.; 

- капітальний ремонт 2-х ліфтів (4 та 5 під’їздів) житлового будинку по 

вул. Шевченка, 8 на суму 310,0 тис.грн. (ТОВ «КВЖРЕП № 2»); 

В рамках «Порядку відшкодування з міського бюджету відсоткових 

ставок за кредитами, залученими ОСББ міста Коростеня», затвердженого 

рішенням 23 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 05.07.2018 р. № 

1131, у 2019 році було укладено 31  угоду з ОСББ і профінансовано впродовж  

року 411,415 тис.грн. 

 

6. Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів ЖКГ. 

По даному напряму в 2019 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на суму 30,0 тис.грн. 

КП «Водоканал» було проведено коригування ПКД «Реконструкція 

систем централізованого водопостачання. «Нова» фільтрувальна станція м. 

Коростень. Хлораторна № 1 та № 2 (заміна технічно- зношеного устаткування х 

переходом на гіпохлорит натрію)».    

 

7. Навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб в сфері  ЖКГ, 

публічних закупівель. 

Заходи по даному напрямку не фінансувались. 

 



8. Сприяння створенню нових та підтримка діючих ОСББ. 

По даному напряму в 2019 році з місцевого бюджету в сумі 500,0 

тис.грн. було профінансовано Револьверний фонд, створений Громадською 

організацією «Спілка голів обʼ єднань співвласників багатоквартирних 

будинків «Солідарність» з метою надання фінансової підтримки ОСББ міста.  

 

Комплексна Програма благоустрою та покращення стану довкілля 

міста Коростеня на 2018 - 2021 роки. 

Обсяг фінансування заходів, передбачених Програмою для реалізації  у 

2019 році, складав 120884,0 тис.грн., з яких 95884,0 тис.грн. - кошти місцевого 

бюджету та 25000,0 тис.грн. - кошти державного бюджету.  

Фактично протягом 2019 року в рамках Програми було реалізовано та 

профінансовано з місцевого бюджету заходи на загальну суму 52190,571 

тис.грн. З державного бюджету кошти на реалізацію Програми не надходили. 

В середньому Програма була профінансована на 43,17% (частка 

фінансування з місцевого бюджету склала 54,43%).   
 

Окремо по напрямам: 

 

1. Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, 

приєднання до мереж. 

По даному напряму в 2019 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 7727,301 тис.грн. 

Протягом року КВГП були виконані наступні роботи: проведено заміну 

ламп – 388 шт., заміна світильників – 341 шт., замінено та встановлено кабелю 

– 3277 м.п. 

На послуги з постачання електроенергії у 2019 році було профінансовано 

5648,697 тис.грн. (закуплено 1766439 кВт/г). 

 

2. Утримання та догляд за зеленими насадженнями. 

По даному напряму в 2019 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 2972,086 тис.грн. 

Протягом року КВГП виконано  наступні  роботи: 

-   видалено 259 аварійних та буреломних дерев; 

- омолодження  та санітарне обрізування дерев – 946 шт.; 

- висаджування чагарників – 5863 шт.; 

- викошування газонів – 221,053 тис.м²; 

- стрижка живоплоту – 11,047 тис.м²; 

- вирубка чагарників, догляд за квітниками - 3,159тис.м²; 

- садіння кущів – 121 шт.; 

- посів насіння та пікірування розсади, висаджування квітів та їх полив, 

тощо. 

 

3. Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою міста. 



По даному напряму в 2019 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 2373,949 тис.грн. 

На утримання та поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою 

протягом року було витрачено 728,002 тис.грн. 

Були виконані роботи з встановлення пам’ятника Герою України Сергію 

Кемському, проведено роботи по благоустрою прилеглої території, встановлено  

2 світильники та заасфальтовано ділянку тротуару біля пам’ятника. Біля 

пам’ятника Козаку по вул. Грушевського були проведені ремонтні роботи 

сходів та підпірної стінки, викладено тротуарною плиткою територію біля 

пам’ятника, встановлено декоративні світильники. Проводились роботи з 

відновлення пошкоджених невідомими особами пам’ятників Молоді 

Коростенщини ХХ століття, учасників Української революції початку ХХ 

століття, Богдана Хмельницького, Радянському Солдату на території меморіалу 

по вул. І. Франка. 

На прибирання території парку, утримання 9-х працівників персоналу 

парку в 2019 році з місцевого бюджету було профінансовано 1645,947 тис.грн. 

Були виконані роботи з поточного ремонту  фонтану, ремонт та фарбування 

лавок, огорожі, урн, напівсфер, дитячого майданчика, тощо.  Було вивезено 

1814,9 м³ сміття з парку. 

 

4. Утримання та поточний ремонт кладовищ. 

По даному напряму в 2019 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 1298,285 тис.грн. 

Протягом року було проведено захоронення 8 безрідних та невідомих 

громадян на суму 15,664 тис.грн. 

Протягом року з кладовищ було вивезено 2726  м³ сміття, проводився 

поточний ремонт огорож кладовищ  та виконувались інші  роботи на загальну 

суму 1282,621 тис.грн. 

 

5. Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової 

каналізації. 

По даному напряму в 2019 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 178,695 тис.грн. 

Технічне обслуговування мереж зливової каналізації виконано на суму 

55,739 тис.грн. (проводились роботи з прочистки водостоків і колодязів,  

встановлення замість викрадених 36 нових решіток і люків). 

Поточний ремонт  мереж зливової каналізації виконано на суму 122,956 

тис.грн. 

  

6. Забезпечення належного стану доріг та тротуарів міста для 

безпечного руху транспорту та пішоходів. 

По даному напряму в 2019 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 22 626,494 тис.грн. 



На поточний ремонт вулично-дорожньої мережі з місцевого бюджету в 

2019 році було профінансовано 17006,246 тис.грн. Протягом року 

комунальним виробничо-господарським підприємством було виконано: 

- ямковий ремонт доріг загальною площею 38,709 тис.м²; 

- профілювання вулиць загальною площею 164,704 тис.м²;  

- розмітку вулиць площею 1739 м
2
. 

На утримання вулично-дорожньої мережі КВГП було використано 

5143,308 тис.грн. Протягом року проводилось прибирання вулиць міста від 

дорожнього змету, зимове і літнє утримання доріг. 

На утримання об’єктів дорожньої безпеки підприємством було 

використано 476,940 тис.грн. Проводились роботи з  заміни ламп в 

світлофорних обʼ єктах – 45 шт., заміни дорожніх знаків – 53 од., фарбування 

відбійників, встановлення бетонних напівсфер – 43 шт. 

 

7. Утримання інспекції з благоустрою міста та групи технічного 

нагляду управління ЖКГ. 

На утримання 4 штатних працівників в 2019 році з місцевого бюджету 

було профінансовано 713,592 тис.грн. (з початку року до 01.06.2019 року було 

6 працівників). 

 

8. Послуги з благоустрою при організації проведення державних, 

релігійних та місцевих свят. 

По даному напряму в 2019 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 646,987 тис.грн. 

Протягом року проводилась підготовка до проведення наступних свят: 9 

Травня, День міста, випускний, День Незалежності, Міжнародний Фестиваль 

Деруна, Новорічні свята, тощо на загальну суму 198,987 тис.грн. Також було 

придбано святкової ілюмінації на суму 448,0 тис.грн. 

 

9. Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами. 

По даному напряму в 2019 році з місцевого бюджету були виділені кошти 

в сумі 431,924 тис.грн. 

На протязі року Громадською організацією «Хатіко» було 

простерилізовано 288 тварин. Сума коштів, витрачена на відлов безпритульних 

тварин – 86,400 тис.грн.; проведення стерилізації – 223,524 тис.грн.  Також ГО 

«Твій друг» було виділено 112,0 тис.грн. на придбання продуктів харчування 

для тварин і 10,0 тис.грн. на придбання  медикаментів та перев’язувальних 

матеріалів. 

 

10. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів 

благоустрою. 

По даному напряму в 2019 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 13 221,258 тис.грн. 



На капітальний ремонт, реконструкцію міських доріг витрачено кошти в 

сумі 5900,177 тис.грн. Проведено робіт загальною площею 11,562 тис.м². 

Роботи виконувались по наступним вулицям: 

- вул. Тихона Кралі площею 5078 м²; 

- вул. 1-го Травня площею 3800 м²; 

- вул. Південна площею 2684 м²; 

Також в 2019 році за рахунок коштів державного бюджету були 

проведені роботи з капітального ремонту дороги по вул. Сергія Кемського. 

Було облаштовано зупинки громадського транспорту, стояночні кармани, 

встановлено близько 2000 м.п. бортових каменів. 

На будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт тротуарів були 

виділені кошти в сумі 3744,056 тис.грн. Протягом року були проведені роботи 

загальною площею 3164 м², а саме:  

- асфальтування тротуару по вул. Шевченка площею  672 м²; 

- викладання плиткою тротуару по вул. Музейна площею  540 м²; 

- викладання плиткою тротуару по вул. Грушевського площею 1370 м²; 

- реконструкція тротуару та викладання плиткою по вул. Шевченка, 76-78 

загальною площею 582 м² з облаштуванням паркувальних місць на проїзній 

частині дороги. 

В рамках Бюджету участі було реалізовано проект по облаштуванню 

тротуару по вул. Василя Стуса вздовж стадіону «Спартак» (від вул. Шолом-

Алейхема до вул. Черемушки). 

У 2019 році силами КВГП було відремонтовано тротуари по вул. 

Мельника. 

На реконструкцію, капітальний ремонт існуючих та встановлення нових 

світлофорних обʼ єктів були виділені кошти в сумі 421,970 тис.грн. КВГП 

протягом року було проведено роботи з облаштування підсвітки 14 пішохідних 

переходів. 

На реконструкцію, капітальний ремонт місць відпочинку громадян 

(парків, скверів, пляжів, площ, майданів тощо) у 2019 році профінансовано 

929,448 тис.грн. Протягом року було проведено роботи по об’єкту 

«Реконструкція зони відпочинку громадян по вул. Грушевського, 22 

(центральна площа біля міськвиконкому) в м. Коростені» на суму 897,193 

тис.грн.  

В 2019 році в рамках Бюджету участі було розпочато роботи з реалізації 

проекту «Капітальний ремонт дитячого спортивного майданчика в районі 

житлового будинку по вул. Сосновського, 52-Б». В 4 кварталі було виконано 

робіт на загальну суму 654,655 тис.грн., з яких 222,767 тис.грн. – кошти 

державного бюджету, 100 тис.грн. – кошти обласного бюджету, 331,888 

тис.грн. – кошти місцевого бюджету. 

За рахунок коштів державного та обласного бюджетів було придбано та 

встановлено дитячі та спортивно-ігрові майданчики за адресами: вул. 

Ломоносова, 54; Сергія Кемського, 48-Д; вул. Сосновського. 50-50-А; Героїв 

Небесної Сотні, 3-А; Шевченка, 8, 91; Пушкінська, 8; Шолом-Алейхема, 17, 43; 

Мельника, 18; Маяковського, 10, 107; Білокоровицьке шосе, 6. 



На виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, 

реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів ЖКГ були виділені кошти в сумі 

738,500 тис.грн. та виготовлено ПКД на 18 об’єктів. 

На капітальний ремонт прибудинкових територій, внутрішньо-

квартальних проїздів, пішохідних доріжок були виділені кошти в сумі 1457,365 

тис.грн. Було проведено капітальний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій площею 2152 м² на загальну суму 1 246,117 тис.грн. 

за наступними адресами: вул. Сосновського, 25, 44, 50-52;  вул. Мельника, 16; 

вул. Шолом-Алейхема, 17; вул. Шевченка, 78-а.   

Також проводились роботи з завершення капітального ремонту 

пішохідної доріжки по вул. Київська. Було виконано робіт на суму 211,248 тис. 

грн. площею 520 м². 

Решта заходів по даному напрямку не фінансувались. 

 

Екологічна програма  міста Коростеня на 2019-2021 роки 

 

Орієнтовний обсяг фінансування заходів, передбачених Програмою для 

реалізації  у 2019 році, складав 113882,0 тис.грн., з яких 13082,0 тис.грн. - 

кошти місцевого бюджету та 100800,0 тис.грн. - кошти державного бюджету.  

Фактично протягом 2019 року в рамках Програми було реалізовано та 

профінансовано з місцевого бюджету заходи на загальну суму 3875,364 тис.грн. 

З державного бюджету кошти на реалізацію Програми не надходили.  

В середньому Програма була профінансована на 3,4% (частка 

фінансування з місцевого бюджету склала 29,62%). 
 

Окремо по напрямам: 

 

1. Реконструкція очисних споруд каналізації в місті Коростені. 

Даний захід у 2019 році не фінансувався. 

 

2. Послуги з видалення твердих побутових відходів (ліквідація 

стихійних звалищ). 

Протягом 2019 року КВГП ліквідовано 877 м³ стихійних сміттєзвалищ на 

загальну суму 166,637 тис.грн. по вул. Залізнична, Гастелло, Ватутіна, Князя 

Володимира,  1 Травня, Суворова, Київська, Білокоровицьке шосе, Звʼ язківців. 

 

3. Будівництво полігону ТПВ, в т.ч. корегування проектно-

кошторисної документації. 

Даний захід у 2019 році не фінансувався. 

 

4. Будівництво (облаштування), капітальний ремонт контейнерних 

майданчиків для збору ТПВ, вторинної сировини. 

Були роведені роботи з капітального ремонту 10 контейнерних 

майданчиків для збирання твердих побутових відходів за наступними адресами: 

по вул. Шолом-Алейхема, 102; вул. Гастелло, 22-24, 28; вул. Мельника, 10; вул. 



Грушевського,  35, 39; вул. Музейна, 7; вул. Сосновського, 52; вул.  Козацька, 1, 

вул. Шевченка, 45-47, 48а на загальну суму 363,837 тис.грн. 

 

5. Придбання та впровадження обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових 

відходів. 

В 2019 році було придбано контейнери для збору ТПВ в кількості 60 шт. 

на суму 525,360тис.грн., сміттєвоз  на суму 1 818,420 тис.грн. 

 

6. Будівництво, реконструкція очисних споруд зливової каналізації. 

Даний захід у 2019 році не фінансувався. 

 

7. Визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг 

згідно з проектом землеустрою та винесення їх в натуру. 

Даний захід у 2019 році не фінансувався. 

 

8. Розчищення русла р. Уж та р. Кремно. 

В 2019 році за кошти міського бюджету в сумі 139,990 тис.грн. було 

розроблено ПКД по розчищенню 4 ділянок русла річки Уж. 

В грудні 2019 року були виконані роботи з розчищення русла річки Уж на 

ділянці в районі моста по вул. Сосновського площею 5,45 тис.м² на суму 

572,926 тис.грн. 

  

9. Реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд. 

В 2019 році було завершено роботи по капітальному ремонту  

гідротехнічної споруди в с. Поліське Коростенського району (використано 

коштів місцевого бюджету 206 ,570 тис.грн.). 

 

Решта заходів Програми у 2019 році не фінансувались. 
 


