
Інформація про стан виконання міських Програм у галузі ЖКГ 

протягом  2020 року 

 

Протягом 2020 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). 

 

Управління житлово-комунального господарства визначено виконавцем 

в інших програмах управлінь та відділів виконавчого комітету Коростенської 

міської ради. 

Протягом 2020 року управління ЖКГ міськвиконкому було виконавцем 

заходів передбачених наступними Програмами: 

- Програмою розвитку місцевого самоврядування в м. Коростені на 

2017-2021 рр.; 

- Програмою розвитку міської автоматизованої інформаційної системи 

у місті Коростені на 2018-2020 роки; 

- Програмою розвитку органів самоорганізації населення в місті 

Коростені на 2017-2020 роки. 

 

Комплексна Програма благоустрою та покращення стану довкілля 

міста Коростеня на 2018 - 2021 роки 

Обсяг фінансування заходів, передбачених Програмою для реалізації  у 

2020 році, складав 134288,0 тис. грн., з яких 109288,0 тис. грн. – кошти 

місцевого бюджету та 25000,0 тис. грн. – кошти державного бюджету. 

Фактично протягом 2020 року в рамках Програми було реалізовано та 

профінансовано з місцевого бюджету заходи на загальну суму 45315,381 тис. 

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

Програма була профінансована на 33,74 % (частка фінансування з 

місцевого бюджету склала 41,46 %). 
 

Окремо по напрямам: 

 

1. Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, 

приєднання до мереж. 

По даному напряму в 2020 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 7043,037 тис. грн. 

Протягом 2020 року КВГП було замінено ламп – 264 шт., замінено 

світильників – 134, замінено та встановлено кабелю 4801 м.п. на загальну суму 

2430,164 тис. грн. Облаштовано освітлення на 5-ти вулицях, де раніше його не 



було, а саме: вул. Пацаєва, вул. Гетьмана Виговського, пров. Ковельський, 

пров. Кошового, пров. Мендєлєєва. 

Для роботи вуличного освітлення та світлофорних об’єктів міста 

протягом 2020 року було закуплено 1566292 кВт/г електроенергії на суму 

4612,873 тис. грн. 

 

2. Утримання та догляд за зеленими насадженнями. 

По даному напряму в 2020 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 3248,843 тис. грн. 

Протягом року КВГП виконано  наступні  роботи: 

- видалено 119 аварійних та буреломних дерев; 

- омолодження  та санітарне обрізування дерев – 1281 шт.; 

- видалення чагарників – 7282 шт.; 

- викошування газонів – 142,94 тис.м²; 

- стрижка живоплоту – 12,05 тис.м²; 

- догляд за квітниками – 2,522 тис.м²; 

- садіння дерев, кущів – 81 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 2020 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 3328,237 тис. грн. 

На утримання та поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою 

протягом року було витрачено 978,895 тис. грн. 

Були виконані роботи з улаштування покрівлі зупинок по вул. Залізнична, 

1 Травня, Маяковського, Героїв Небесної Сотні, С.Кемського. Улаштування 

підпірної стіни по вул. Грушевського; очищення поверхонь зупинок та їх 

фарбування; монтаж урн та лавок; демонтаж МАФ; улаштування майданчика 

відпочинку біля міськвиконкому; благоустрій меморіалу пам’ятник Святої 

Покрови, встановлення урн, лавок; улаштування майданчиків для контейнерів 

для ТПВ по вул. Древлянська, Кооперативна, Захарченка, С.Кемського, 44, 70а, 

112, 180, Т.Кралі, 65а, 68. 

На прибирання території парку, утримання 7-х працівників персоналу 

парку в 2020 році з місцевого бюджету було профінансовано 2349,342 тис. грн. 

Були виконані роботи з поточного ремонту підпірної стіни в парку 

Древлянський, укладення плитки, фарбування та ремонт лавок, огорожі, урн, 

напівсфер, дитячих майданчика тощо.  Вивезено 1539 м³ сміття з парку. 

 

4. Утримання та поточний ремонт кладовищ. 

По даному напряму в 2020 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 1085,875 тис. грн. 

Протягом року по утриманню та поточному ремонту кладовищ було 

виконано: вивезено 3713,3 м³ сміття, облаштовано дорогу з відсіву, виконано 

планування ґрунту, встановлено дерев’яний туалет, відремонтовано та 

замінено 146 м.п. паркану, вирізано 317 чагарників, зрізано 54 дерева, 



розкряжовано 4 повалених дерева. Робіт виконано на загальну суму 1014,0 тис. 

грн. 

Проведено захоронення 16 безрідних та невідомих громадян на суму 

39,080 тис. грн., та надано послуг з організації поховання 15 громадян 

померлих від коронавірусної інфекції на суму 32,795 тис. грн.  

 

5. Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової 

каналізації. 

По даному напряму в 2020 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 189,257 тис. грн. 

Технічне обслуговування мереж зливової каналізації виконано на суму 

26,021 тис. грн. Проведено чищення 115 колодязів та замінено 19 люків. 

Поточний ремонт  мереж зливової каналізації виконано на суму 163,236 

тис. грн. Укладено 106 м.п. трубопроводу, проведено чищення 80 м.п. 

трубопроводу. 

Роботи проводились за наступними адресами: вул. Шолом-Алейхема, 96, 

Шевченка, 40, 49, Грушевського, 37, 38-А, 41, 106, Коцюбинського, 2, 

Семашка, Бровар, Базарна, Горького (ДНЗ № 1), Василя Стуса, Маяковського, 

8, 12, 38, Шатрищанська, С. Кемського, Гастелло, 16, Пацаєва, Київська, 13, 

Козацька, Героїв Чорнобиля, Сосновського, 48-Б – 48-В, пров. Музейний. 

  

6. Забезпечення належного стану доріг та тротуарів міста для 

безпечного руху транспорту та пішоходів. 

По даному напряму в 2020 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 19214,125 тис. грн. 

На поточний ремонт вулично-дорожньої мережі з місцевого бюджету в 

20210 році було профінансовано 14147,504 тис. грн. Протягом року 

комунальним виробничо-господарським підприємством було виконано: 

- поточний ремонт доріг та тротуарів загальною площею 37,899 тис.м² на 

69-ти вулицях та провулках, а саме: 

✓ середній ремонт – 1410,359 м2 по вул. Залізнична, Грушевського, 

Сосновського, Південна, Григорія Сковороди, Героїв Небесної Сотні, І. Франка, 

Козацька, Базарна, Шевченка, Маяковського, Івана Котляревського, 1 Травня, 

Горького, Князя Ярослава Мудрого, Усенова, Ж. Кудакова, Коротуна, 

Суворова, Героїв Чорнобиля, Мельника, С. Кемського, Пацаєва, Амосова, пров. 

Сосновського; 

✓ ремонт струйним методом – 4960,39 м2 по вул. 9 Січня, Древлянська, 

Грушевського, Романчука, Петренка, Гастелло, Мельника, Шолом-Алейхема, 

Черемушки, Григорія Сковороди, Сосновського, Київська, Шатрищанська, 

Івана Котляревського, Шевченка, Маяковського, Вокзальна, Базарна, І. Франка, 

Героїв Небесної Сотні, Музейна, Б. Хмельницького, Залізнична, Грушевського, 

пров. Сосновського, пров. Шевченка; 

✓ ремонт цілими площами – 22050,55 м2 по вул. Івана Котляревського, 

Шевченка, Шолом-Алейхема, О. Кобилянської, С. Кемського, Коцюбинського, 

Пушкінська, Василя Стуса, Лесі Українки, Корольова, І. Франка, Мічуріна, 

Карбишева, Курчатова, Лермонтова, Ломоносова, 1 Травня, Козака, Мельника, 



В’ячеслава Чорновола, Черемушки, Пушкінська, Князя Мала, Толстого, 

Оснадчука, Ковельська, Житомирська, Василя Стуса, Миколаївська, Чолівська, 

Горького, Грушевського, Беляєва, Вишнева, пров. Базарний, пров. Гранітний, 

пров. О. Вишні, пров. Зарічний; 

✓ ремонт тротуарів – 2871,74 м2 по вул. Героїв Чорнобиля, С. 

Кемського, парк Древлянський, Грушевського, Героїв Чорнобиля, Шолом-

Алейхема, Черемушки, підпільників Дідківських, Коротуна, Козацька, 

Гайдамацька, Шевченка; 

✓ ремонт заїздів до майданчиків ТПВ – 5142,32 м2 по вул. 

Білокоровицьке шосе, Горького, Кривоноса, Івана Котляревського, 

Сосновського, Грушевського, Каштанова, Гастелло, Чолівська, Шевченка; 

✓ ремонт майданчиків ТПВ – 1000,42  м2 по вул. Білокоровицьке шосе,  

Горького, Кривоноса; 

✓ ремонт заїзду до кладовища в районі Чигирі – 463 м2.  

- профілювання по 70-ти вулицям та провулкам загальною площею 

315,718 тис.м²; 

- розмітку вулиць площею 2,586 тис. м2 та 22,5 км. 

На утримання вулично-дорожньої мережі КВГП було використано 

4938,040 тис. грн. Протягом року проводилось прибирання вулиць міста від 

дорожнього змету, зимове і літнє утримання доріг. 

На утримання об’єктів дорожньої безпеки КВГП було використано 

128,581 тис. грн. Проводились роботи із заміни ламп в світлофорних обʼєктах 

– 42 шт., заміни дорожніх знаків – 42 од., фарбування відбійників, 

встановлення бетонних напівсфер – 1 шт. 

 

7. Утримання інспекції з благоустрою міста та групи технічного 

нагляду управління ЖКГ. 

На утримання 4 штатних працівників в 2020 році з місцевого бюджету 

було профінансовано 676,111 тис. грн. 

 

8. Послуги з благоустрою при організації проведення державних, 

релігійних та місцевих свят. 

По даному напряму в 2020 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 189,618 тис. грн. 

КВГП проведено підготовку до Новорічних свят (демонтаж та монтаж 

ялинки). Демонтаж та монтаж ілюмінації «Зоряне небо» в парку Древлянський. 

Підключення святкової ілюмінації по місту. Демонтаж та монтаж металевої 

ялинки на площі міськвиконкому. 

 

9. Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами. 

По даному напряму в 2020 році з місцевого бюджету були виділені кошти 

в сумі 230,9 тис. грн. 

На протязі року Громадською організацією «Хатіко» було відловлено та 

простерилізовано 126 тварин. Сума коштів, витрачена на відлов безпритульних 

тварин – 37,800 тис. грн.; проведення стерилізації – 79,1 тис. грн.  Також ГО 



«Твій друг» було виділено 105,0 тис. грн. на придбання продуктів харчування 

для тварин і 9,0 тис. грн. на придбання медикаментів та перев’язувальних 

матеріалів. 

 

10. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів 

благоустрою. 

По даному напряму в 2020 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 10109,378 тис. грн. 

На капітальний ремонт, реконструкцію міських доріг витрачено кошти в 

сумі 425,190 тис. грн. Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул. Південна площею 806,0 м². 

На будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт тротуарів були 

виділені кошти в сумі 2572,759 тис. грн. Протягом року були проведені роботи 

загальною площею 2058 м², а саме: 

- асфальтування тротуару по вул. Івана Котляревського площею  586 м²; 

- асфальтування тротуару по вул. Горького площею  1472 м². 

По реконструкції кладовища по вул. Івана Котляревського було 

проведено планування 3-х секторів кладовища загальною площею 9370 м2 на 

загальну суму 700,000 тис. грн. 

У 2020 році по об’єкту «Реконструкція зони відпочинку громадян по вул. 

Грушевського, 22 (центральна площа біля міськвиконкому) в м. Коростені 

Житомирської області» виконано роботи по облаштуванню гранітних сходів, 

підпірних стінок, газонів. Робіт виконано на загальну суму 1483,12598 тис. грн. 

Проведено капітальний ремонт покриття майданчику навколо фонтану в 

парку Древлянському на загальну суму 1144,82047 тис. грн., викладено 1175 м2 

плитки. 

На площі біля міськвиконкому виконано роботи з монтажу модульної 

громадської вбиральні на загальну суму 683782,55 тис. грн. 

В рамках Бюджету участі було завершено роботи з реалізації проєкту 

«Капітальний ремонт дитячого спортивного майданчика в районі житлового 

будинку по вул. Сосновського, 52-Б». Облаштовано спеціальне покриття 

площею 798 м2 та виконано розмітку для 4-х видів спорту (футбол, баскетбол, 

волейбол та хокей на траві). Робіт виконано на загальну суму 661,6523 тис. грн. 

Також було виконано капітальний ремонт асфальтового покриття біля 

дитячого спортивного майданчика по вул. Сосновського, 52-Б площею 335 м2 

на загальну суму 195,697 тис. грн. 

В рамках реалізації проєкту «Жива вода» було проведено капітальний 

ремонт джерела децентралізованого водопостачання в районі Бровар. 

Облаштовано колодязь на загальну суму 49,877 тис. грн. 

На виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, 

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

176,560 тис. грн. та виготовлено ПКД на 4 об’єкти, а саме: 

- Капітальний ремонт тротуарів по вул. Горького в м. Коростені; 

- Капітальний ремонт тротуарів по вул. Івана Котляревського в м. 

Коростені; 

- Капітальний ремонт дороги по вул. Південна в м. Коростені; 



- Капітальний ремонт дороги по вул. Ковельська в м. Коростені. 

Проведено капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових 

територій загальною площею 3645,96 м2 на загальну суму 2015,914 тис. грн. 

Роботи були виконані за адресами: вул. С.Кемського, 50а площею 132 м2, вул. 

Шевченка, 72 – 563 м2, вул. Шевченка, 76 – 470,96 м2, вул. Мельника, 10 – 412,5 

м2, вул. Мельника, 14 – 549,9 м2, вул. Грушевського, 68 – 740,6 м2, вул. Героїв 

Чорнобиля, 4 – 275 м2, вул. Сосновського, 32 – 242 м2, вул. Сосновського, 30 – 

260 м2. 

 

Решта заходів по даному напрямку не фінансувались. 

 

 

Програма розвитку житлово-комунального господарства міста 

Коростеня на 2017 - 2021 роки. 

Орієнтовний обсяг фінансування заходів, передбачених Програмою для 

реалізації  у 2020 році, складав 64855,0 тис. грн., з яких 64100,0 тис. грн. – 

кошти місцевого бюджету та 755,0 тис. грн. – кошти комунальних підприємств 

- виконавців Програми. 

Фактично протягом 2020 року в рамках Програми було реалізовано та 

профінансовано з місцевого бюджету заходи на загальну суму 12611,732 тис. 

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

 В середньому Програма була профінансована на 19,45 % (частка 

фінансування з місцевого бюджету склала 19,68 %). 

 

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 1915,503 тис. грн. 

КП «Водоканал» протягом 2020 року було проведено:  

- капітальний  ремонт каналізаційної мережі (140 м.п.) в районі вул. 

С.Кемського на суму 1182,317 тис. грн. 

В 2020 році було проведено роботи з капітального ремонту 

водопровідних вводів з облаштуванням вузлів комерційного обліку в житлових 

будинках на суму 733,186 тис. грн. (встановлено 74 вузли комерційного 

обліку). 

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 2020 році з міського бюджету були профінансовані 

заходи на суму 1350,716 тис. грн., за рахунок яких КП «Теплозабезпечення» 



було виконано роботи з реконструкції теплових пунктів з встановленням 

вузлів комерційного обліку в кількості 63 шт. 

Решта заходів по даному напрямку не фінансувались. 

 

3. Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-

комунального господарства. 

По даному напряму в 2020 році з місцевого бюджету були профінансовані 

заходи на загальну суму 3496,714 тис. грн. 

По даному напряму в 2020 році за кошти міського бюджету в сумі 3495,0 

тис. грн. була придбана багатофункціональна самохідна установка класу 

амфібія Truxor T40 із додатковим обладнанням у комплекті, а саме 

очеретокосаркою, яка дозволяє скошувати рослинність як в воді, так і на березі 

річки, та причепом для транспортування самої установки. 

 

4. Фінансова підтримка підприємств ЖКГ для забезпечення їх 

безперебійної роботи і надання послуг населенню. 

По даному напряму в 2020 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 4994,567 тис. грн. 

КВГП придбано ілюмінацію на суму 149,442 тис. грн. та комплект шин, 

циліндрів гідравлічних, гідро підсилювача руля на загальну суму 116,0 тис. грн. 

КП «Водоканал» придбано запчастини до насосів (механічні ущільнення, 

робочі колеса) на суму 253,125 тис. грн. 

Відшкодовано витрати КП Теплозабезпечення в сумі 3000,0 тис. грн., що 

виникли внаслідок застосування фіксованої плати, встановленої виконавчим 

комітетом на послуги централізованого опалення. 

Надано фінансову підтримку КП «Теплозабезпечення» в сумі 1476,0 тис. 

грн. на погашення заборгованості за спожитий природний газ. 

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 2020 році з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму 854,232 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, кошти загальною сумою 347,934 тис. грн. 

отримали: 

- ОСББ «Білокоровицьке шосе, 6» - 103,0 тис. грн.; 

- ОСББ «Поліський добробут – 37» - 98,579 тис. грн.; 

- ОСББ «Грушевського, 72 А» - 148,355 тис. грн. 

В рамках «Порядку відшкодування з міського бюджету відсоткових 

ставок за кредитами, залученими ОСББ міста Коростеня», затвердженого 

рішенням 32 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 04.07.2019 р. № 

1527, у 2020 році відшкодування відсотків проводилось по 31 Компенсаційній 

угоді. Кошти загальною сумою 506,298 тис. грн. отримали 24 ОСББ. 



Решта заходів по даному напрямку не фінансувались. 

 

6. Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів ЖКГ. 

Заходи по даному напрямку не фінансувались. 

 

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. 

Заходи по даному напрямку не фінансувались. 

 

 

Екологічна програма  міста Коростеня на 2019-2021 роки 

Орієнтовний обсяг фінансування заходів, передбачених Програмою для 

реалізації  у 2020 році, складав 152190,0 тис. грн., з яких 17220,0 тис. грн. –  

кошти місцевого бюджету та 134970,0 тис. грн. – кошти державного бюджету.  

Фактично протягом 2020 року в рамках Програми було реалізовано та 

профінансовано з місцевого бюджету заходи на загальну суму 1629,635 тис. 

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

В середньому Програма була профінансована на 1,07 % (частка 

фінансування з місцевого бюджету склала 9,46 %). 
 

Окремо по напрямам: 

 

1. Реконструкція очисних споруд каналізації в місті Коростені. 

Даний захід у 2020 році не фінансувався. 

 

2. Послуги з видалення твердих побутових відходів (ліквідація 

стихійних звалищ). 

Протягом 2020 року КВГП ліквідовано 1184 м³ стихійних сміттєзвалищ 

на загальну суму 238,990 тис. грн. по вул. Гастелло, Залізнична, 1 Травня, 

Василя Стуса, пров. Південний. 

 

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

кошторисної документації. 

Заходи по даному напрямку не фінансувались. 

 

4. Будівництво (облаштування), капітальний ремонт контейнерних 

майданчиків для збору ТПВ, вторинної сировини. 

Заходи по даному напрямку не фінансувались. 

 

5. Придбання та впровадження обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових 

відходів. 



В 2020 році було придбано контейнери для збору ТПВ в кількості 12 шт. 

на суму 112,53 тис. грн. 

 

6. Будівництво, реконструкція очисних споруд зливової каналізації. 

Заходи по даному напрямку не фінансувались. 

 

7. Визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг 

згідно з проектом землеустрою та винесення їх в натуру. 

Заходи по даному напрямку не фінансувались. 

 

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

В 2020 році були виконані роботи з розчищення русла річки Уж на 

ділянках по вул. Усенова, Древлянська та в районі міського пляжу по вул. 

Горького. Всього робіт було виконано на загальну суму 1268,311 тис. грн. 

  

9. Реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд. 

Заходи по даному напрямку не фінансувались. 

 

10. Будівництво притулку для безпритульних тварин. 

Заходи по даному напрямку не фінансувались. 

 

11. Проведення моніторингових досліджень якості води 

нецентралізованих джерел водопостачання. 
Щоквартально протягом 2020 року Коростенський міжрайонний відділ 

ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 

здоров’я України» надавав інформацію про результати досліджень якості 

питної води з децентралізованих джерел водопостачання міста Коростеня. 

Вартість надання послуг становила 9,804 тис. грн. 
 

12. Проведення моніторингових досліджень в галузі поводження з 

відходами. 
Заходи по даному напрямку не фінансувались. 

 

13. Виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику. 
Заходи по даному напрямку не фінансувались. 


