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Співрозробники Програми Структурні підрозділи виконавчого 

комітету Коростенської міської ради, 

підприємства, установи та організації міста  

Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконавчий комітет Коростенської міської 

ради 

Учасники Програми Структурні підрозділи виконавчого 

комітету Коростенської міської ради, 

підприємства, установи та організації міста 

Термін реалізації Програми 2019 рік 

Джерела фінансування програми  Державний, обласний, міській бюджети, 

кошти підприємств, установ та організацій 

міста 

  

Програма економічного і соціального розвитку міста Коростеня на 2019 

рік (далі Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України» від 23.03.2000р. N 1602-III, «Про місцеве самоврядування в Україні» 

від 21.05.1997р., Постанови Кабінету Міністрів України №546 від 11.07.2018р. 

«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 

2019-2021 роки», Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року 

(далі Стратегія 2025), затвердженого рішенням Коростенської міської ради 

№1689 від 18.12.2014р., зі змінами внесеними рішення Коростенської міської 

ради №1026 від 05.04.2018р. 

Стратегічне бачення міста Коростень до 2025 року полягає в наступному: 

Коростень – регіональний, історико-культурний та економічний центр 

Житомирського Полісся, з розвиненою багатопрофільною промисловістю, 

високих технологій, місто щирих та гостинних людей, відкрите для гостей та 

інвесторів, екологічно безпечне, комфортне для проживання. 

В Стратегії 2025 було визначено два основні стратегічні напрями 

розвитку:   

1. Місто як регіональний індустріальний центр багатопрофільної 

економіки; 

2. Місто високої якості міського середовища. 
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В кожному напрямі були сформовані стратегічні та відповідно операційні 

цілі із завданнями, по яким визначені відповідальні виконавці, джерела 

фінансування, терміни та критерії виконання. 

Структура Програми відображає всі сфери життя міста. Кожна галузь має 

короткий опис її стану на момент складання Програми, визначені проблеми 

розвитку, основні напрями діяльності, інструменти виконання та очікувані 

результати.  

Реалізація завдань Стратегії 2025, термін яких визначений на поточний 

рік, відображені у відповідних розділах Програми. 

 Звіт про виконання завдань Програми буде виноситись на розгляд сесії 

міської ради за підсумками року, що дасть можливість проаналізувати 

досягнення, виявити недоліки та визначити оптимальні шляхи досягнення 

цілей.  
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1. Промисловий комплекс 
В 2018 році 18 підприємств основного кола забезпечують стабільність 

роботи промислового комплексу міста. Більшість підприємств активно 

працювали над підвищенням конкурентоспроможності власної продукції, 

задовольняючи потреби нових ринків збуту.  

Обсяг виробництва промислової продукції складе близько 4,2 млрд.грн. 

Індекс промислового виробництва очікується на рівні 107,4%, що перевищує 

рівень запланованого показника.  

Значно наростили обсяги виробництва наступні галузі: виробництво 

іншої неметалевої продукції (+86,6%), виробництво електричного, 

електронного та оптичного устаткування (+33,2%), виробництво машин та 

устаткування (на +19,2%) та галузь добування інших корисних копалин і 

розроблення кар’єрів (+10,4%). 

Значно зменшились обсяги виробництва в галузі виробництва харчових 

продуктів (- 53,6%). 

Проблемні питання розвитку: 

 недостатність висококваліфікованих кадрів робочих спеціальностей;  

 обмеженість платоспроможного попиту та висока конкуренція на ринках 

збуту; 

 слабка державна політика щодо підтримки розвитку промисловості; 

 нестабільність валютного курсу та висока вартість кредитного ресурсу; 

 нестабільність цін на паливо-мастильні матеріали,  сировину та 

енергоресурси; 

 втрата вітчизняної сировинної бази (експорт необробленої сировини (ліс 

кругляк) за кордон іншими суб’єктами господарювання); 

 недостатня кількість вагонів та значне збільшення вартості послуг 

перевезень готової продукції залізничним транспортом; 

 технічний знос виробничого обладнання. 

Основні напрями діяльності: 

 підвищення якості наявних та розробка інноваційних видів продукції 

(ТОВ «Коростенський індустріальний парк», ПАТ «Коростенський завод 

Янтар», ТДВ «Коростенський щебзавод»); 

 технічне переоснащення (оновлення) застарілого виробничого 

обладнання (ТОВ «Коростенський індустріальний парк»);  

 вихід на нові європейські ринки збуту (ПрАТ «Коростенський завод 

МДФ»). 

Очікувані результати: 

 завантаження виробничих потужностей підприємств та збільшення 

темпів росту обсягів промислової продукції на 15,9%; 

 найбільший приріст виробництва очікується в деревообробній галузі – на 

41,1%, в галузях виробництва одягу – на 110,2%, іншої неметалевої продукції – 

на 8,6% та в добувній галузі – на 9,2%. 

 збільшення експорту продукції ПрАТ «Коростенський завод МДФ» на 
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28,3% за рахунок розширення ринків збуту; 

 виготовлення нових видів продукції:  

- ПАТ «Коростенський завод «Янтар» - емаль для радіаторів;  

- ТОВ «Коростенський індустріальний парк» - декорована колекція 

керамічної плитки; 

 створення 23 нових робочих місць за рахунок введення в експлуатацію 

нових виробничих потужностей і збільшення обсягів виробництва промислової 

продукції на діючих підприємствах; 

 зростання на 8,0% заробітної плати за рахунок підвищення рівня 

мінімальної заробітної плати та розширення ринків збуту. 

Показники 
2017 р. 

звіт 

2018 р. 
очік. 
вик. 

2019 р. 
прогн. 

2019 р.       
у % до  
2018 р. 

Обсяг виробництва продукції промисловості у 
діючих цінах, млн.грн.  

3873,9 4162,1 4823,2 115,9 

у % до попереднього року по галузях: 

Добувна промисловість, % 183,1 110,4 109,2 х 

Виробництво харчових продуктів, % 92,1 46,4 85,0 х 

Виробництво хімічних речовин та хімічної 

продукції, %  
90,0 99,2 102,8 х 

Виробництво машин та устаткування, % 99,8 119,2 100,3 х 

Металургійне виробництво, %  112,3 102,4 101,1 х 

Виробництво одягу, %  153,7 102,5 110,2 х 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної 

продукції, %  
74,8 186,6 108,6 х 

Деревообробна промисловість, % 104,9 96,9 141,1 х 

Виробництво електричного устаткування, %  178,5 106,2 104,7 х 

Виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування, % 
88,2 95,0 100,7 х 

Чисельність працюючих, осіб  3325 3417 3495 102,3 

Середня заробітна плата, грн. 6421,8 8447,3 9122,1 108,0 

 

2. Енергетичні ресурси, енергозбереження, енергоменеджмент  

Енергетичні ресурси та енергозбереження 

Енергопостачальними підприємствами міста в 2018 році послуги з водо-, 

тепло-, газо- та електропостачання надавалися безперебійно та в повному 

обсязі.  

З метою скорочення споживання енергетичних ресурсів та видатків з 

міського бюджету на їх оплату, забезпечення комфортності перебування в 

будівлях, установи та організації бюджетної сфери міста продовжують 

впроваджувати заходи з енергозбереження. 

За 10 місяців 2018 року видатки на енергоносії склали 21,0 млн.грн, що на 

13% більше за відповідний період минулого року, разом з тим зросли тарифи: 

на воду та стоки – 33,36%, опалення на 8,5% та електроенергію – 16%. 

Проблемні питання розвитку: 
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 енергопостачальними компаніями ПАТ «Житомиргаз» та ПрАТ «ЕК 

«Житомиробленерго» не надається інформація для аналізу стану галузей 

та розвитку на майбутні періоди; 

 через високі тарифи на енергоресурси суттєвого зменшення боргу 

населення перед енергопостачальними підприємствами не 

передбачається; 

 висока енергоємність та фізичний знос основного обладнання 

(устаткування) енергопостачальних підприємств, відсутність коштів для 

вирішення даних питань; 

 недостатня забезпеченість споживачів приладами обліку споживання 

енергетичних ресурсів. 

Напрямки діяльності: 

 КП «Теплозабезпечення»: 

- проведення технічного переоснащення теплових пунктів з 

встановленням 164 теплових лічильників в житлових будинках; 

- заміна 1211 м. теплових мереж з використанням труб попередньо 

ізольованих; 

- заміна 5 котлів, які відпрацювали розрахунковий термін експлуатації; 

- режимно-налагоджувальні роботи на котлоагрегатах; 

- промивка котлів від накипу. 

Очікувані результати: 

 Водопостачання: 

- в зв’язку з підвищенням тарифу на водопостачання та водовідведення 

в поточному році суттєвого зростання в 2019 році не передбачається. 

 Теплопостачання: 

- передбачається на 1% зменшити показник реалізації теплової енергії; 

 ПАТ «Житомиргаз» заплановано введення 0,703 км газових мереж. 

Показники 2017 р. 

факт 

2018 р.  

очік.вик. 

2019 р. 

прогноз 

2019 р. у 

% до 

2018 р. 

Водопостачання 

Відпущено води, тис.м³ 1870,7 1850,9 1865,7 100,8 

Прийнято стоків, тис.м³ 1916,1 1863,1 1881,0 101,0 

Тариф на воду, грн./м³  
11,72/12,52 15,95/16,71 

17,00/17,81 

 

 

100,0 

Тариф на стоки, грн../м³ 

 

10,61/11,34* 

 

13,85/14,51* 

 

14,90/15,61* 

 
100,0 

Рівень оплати за спожиті послуги, 

%  

- населення; 

- підприємства 

 

96,0 

99,0 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 

100,0 

Теплопостачання 

Реалізовано теплової енергії, 

тис.Гкал 
109,4 117,3 116,2 99,0 

Тарифи за опалення, грн./Гкал:            

- населення 

 

1227,33 

 

1417,39 

 

1417,39 

 

100,0 
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- підприємства 

- бюджетних установ та 

організацій 

1659,88 

1790,10 

1970,08 

1942,22 

1970,08 

1942,22 

100,0 

100,0 

Заборгованість за теплову енергію 

по споживачам, млн.грн.  
52,1 55,2 55,9 101,3 

Рівень оплати за спожиті 

послуги,% 
102,4 100,2 100,5 100,3 

Газопостачання 

Відпущено природного газу, 

тис.м3 40978,6 

12404,0 

показник з 

районом 

14080,0 113,5 

Вартість газу, грн.. за 1000 м3, на 

кінець року 

- для підприємств,  

- в т.ч. бюджетних організацій 

 

 

10335,36 

7804,08 

 

 

15067,56 

13817,76 

 

 

- 

 

 

- 

Для населення, грн./1  м3: 

 - з лічильниками; 

- без лічильників: 

               - плита газова 

               - плита газова та газова 

                 колонка 

Квітень 

6,958 

 

37,57 

73,06 

 

6,958 

 

37,57 

73,06 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

Заборгованість за природний газ, 

тис.грн.(з районом): 

- населення 

- місцевий бюджет 

- державний бюджет 

 

 

5965,9 

39430,8 

- 

 

 

21398,2 

- 

752,9 

 

 

- 

 

 

- 

Електропостачання 

Вартість електроенергії, грн. за 

1кВт 

для підприємств, в тому числі              

- бюджетних установ; 

- для населення 

 

 

2,49 

0,9 

 

 

2,89 

0,96 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

Заборгованість за електроенергію,  

тис. грн.: 

- населення міста та району; 

- місцевий бюджет; 

- державний бюджет 

 

 

3573,4 

- 

97,9 

 

 

3479,3 

- 

61,6 

 

- 

 

- 

* - тариф на воду і стоки з використанням внутрішньобудинкових систем 

(багатоквартирні будинки). 

Енергетичний менеджмент  

В бюджетних установах та організаціях міста за допомогою 

інформаційної он-лайн системи продовжується здійснюватись моніторинг 

споживання енергетичних ресурсів. Так, за даними системи, за рахунок 

впровадження енергоефективних заходів та ощадного використання енергії 

закладами бюджетної сфери за 9 місяців зменшено споживання енергетичних 

ресурсів в порівнянні з 2017 роком: газу на 7%, електроенергії на 3% та 

холодної води на 12%. 

Активно проводиться інформаційно-просвітницька робота серед 

населення. 
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Проблемні питання розвитку:  

 незадовільний стан будівель установ та організацій бюджетної сфери 

(старі забудови), зношеність інженерних мереж; 

 недостатній рівень залучення позабюджетних коштів для впровадження 

енергоощадних та енергоефективних заходів; 

 обмеженість часу на освоєння державних субвенцій (особливо гостро 

проблема відчувається в галузі освіти): так як кошти зазвичай надходять у 

другій половині бюджетного року, а процедура виготовлення проектно-

кошторисної документації та проведення закупівель займають значний 

проміжок часу; 

 незабезпеченість в повному обсязі установ та організацій, які 

фінансуються з міського бюджету, приладами обліку споживання енергетичних 

ресурсів; 

 низький рівень виконавської дисципліни та професіоналізму підрядних 

організацій при реалізації проектів; 

 недостатній рівень екологічної та енергоощадної свідомості громади. 

Основні напрями діяльності: 

 виконання завдань та заходів, передбачених Планом дій зі сталого 

енергетичного розвитку м. Коростеня до 2020 року, пошук фінансових ресурсів 

на зазначені цілі (участь у міжнародних проектах та програмах – донорських та 

кредитних, застосування ЕСКО-механізму); 

 розробка Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату; 

 напрацювання кліматичної стратегії (адаптація до змін клімату); 

 розробка енергетичних карток та огляд технічного стану будівель 

бюджетних установ, організацій та комунальних підприємств міста;  

 моніторинг споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами, 

організаціями та комунальними підприємствами; 

 підвищення рівня обізнаності серед населення щодо впровадження 

енергоощадних заходів, популяризація використання альтернативних джерел 

енергії, формування екологічної та енергоощадної поведінки. 

Інструмент виконання:  
Загальноміська програма «Впровадження системи енергетичного 

менеджменту в місті Коростені на 2017-2019 роки»; 

Загальноміська «Програма енергозбереження та енергоефективності міста 

Коростеня на 2019-2021 роки». 

Очікувані результати: 

 зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними 

установами, організаціями та комунальними підприємствами; 

 забезпечення комфортних умов перебування в закладах бюджетної сфери; 

 розширення кола організацій партнерів міста у реалізації 

енергоефективних проектів, реалізація ЕСКО-контрактів; 

 зменшення обсягів викидів CO2 усіма джерелами та сферами розвитку 

міста. 
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3. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій 

З початку 2018 року продано у власність 7 (16 га) земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення на суму 10,1 млн. грн.; передано в 

оренду для здійснення підприємницької та іншої діяльності 52 земельні ділянки 

(40,1  га). Надходження від оренди земельних ділянок до міського бюджету з 

початку 2018 року склали 7,5 млн. грн. 

Замовлено розробку програмного продукту для ведення контролю за 

повною і своєчасною сплатою орендних платежів за користування земельними 

ділянками. 

Проблемні питання розвитку:  

 недосконалість законодавства в частині відведення земельних ділянок під 

вбудованими приміщеннями в багатоповерхових будинках, які проводять 

реконструкцію із прибудовою вхідних груп  до цих приміщень. 

Основні напрямки діяльності: 

 проведення земельних аукціонів (5 земельних ділянок на суму 1,5 млн. 

грн.);  

 посилення контролю за повною і своєчасною сплатою орендних платежів 

за користування земельними ділянками; 

 розробленого порядку по відведенню та закріпленню земельних ділянок 

під будинками та спорудами створених ОСББ. 

Інструмент виконання: загальноміська «Програма розвитку земельних 

відносин у м. Коростень на 2017-2021 роки». 

Очікувані результати: 

 збільшення надходжень до міського бюджету на 13,3% від оренди 

земельних ділянок. 

                                                                              

Показники 

Одиниця 

виміру 
2017р. 

звіт 

2018 р. 

очік.вик. 

2019 р. 

прогноз 

2019 р. у % 

до 2018 р. 

Продано у власність земельних 

ділянок несільськогосподарського 

призначення  

од. 9 7 8 114,3% 

га 3,5 16,0 0,9 5,6% 

Сума коштів, які надійшли до 

міського бюджету від продажу 

земель несільськогосподарського 

призначення 

млн.грн. 6,9 10,1 3,2 31,8% 

Передано в оренду земельних 

ділянок для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності 

од. 93 52 49 94,2% 

га 9,9 40,1 39,2 97,8% 

Сума коштів, які надійшли до 

міського бюджету від оренди 

земельних ділянок  

млн.грн. 8,2 7,5 8,5 113,3% 

 

4. Будівельний комплекс, архітектура та містобудування 

В 2018 році реалізувались заходи передбачені Програмою із створення, 

розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Коростеня. 
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Проведено тендер та укладено договір на розробку програмного 

забезпечення для організації та ведення містобудівного кадастру міста 

Коростеня. 

Проблемні питання розвитку: 

 відсутність на рівні держави комплексного підходу до вибору 

програмного забезпечення для роботи служби містобудівного кадастру на 

місцях. 

Основні напрямки діяльності: 

 оновлення містобудівної документації та контроль за її дотриманням при 

забудові міста. 

Інструмент виконання:  

загальноміська «Програма із створення, розроблення містобудівної та 

проектної  документації  територій  м. Коростеня на 2017-2019 роки». 

Очікувані результати: 

 розроблення планів забудови та містобудівної документації місцевих 

правил забудови (в тому числі квартал Гастело - 2 черга); 

 організація містобудівного кадастру (поповнення кадастру, навчання 

спеціалістів). 

 

5. Транспортний комплекс та зв’язок 

Автомобільний транспорт 

Міська автотранспортна мережа складається із 17 маршрутів (2 з яких 

працюють в години «пік»), на яких щоденно працює 36 автобусів.  

З листопада 2018 року вартість проїзду в міському транспорті на 

маршруті №3 «Залізничний вокзал - Чигирі» складає 7,00 грн, на всіх інших 

маршрутах - 6,00 грн. 
В 2018 році з міського бюджету передбачено кошти на часткову 

компенсацію пільгового проїзду в міському транспорті в розмірі 1,8 млн.грн. 

Видатки з Державного бюджету на дані цілі – відсутні.  

Проблемні питання розвитку: 

  зношеність та повільні темпи оновлення рухомого складу міського 

транспорту; 

 відсутність фінансового забезпечення з Державного бюджету на 

компенсацію пільгового проїзду в громадському транспорті та недосконалість 

системи відшкодування витрат за пільговий проїзд в громадському транспорті; 

 недостатність коштів для розвитку транспортної інфраструктури міста, а 

саме: відновлення дорожнього покриття, освітлення, встановлення дорожніх 

знаків. 

Основні напрями діяльності: 

 забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку міського 

автомобільного транспорту загального користування;  

 забезпечення контролю за виконанням договірних умов перевізниками з 

метою надання населенню якісних послуг в сфері пасажирських перевезень; 

 перегляд регульованого тарифу на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом в разі наявності економічно обґрунтованих підстав; 
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 сприяння у забезпеченні права на безкоштовний проїзд пільгових категорій 

пасажирів у міських автобусах та компенсування на належному рівні витрат 

перевізників; 

 оптимізація існуючої мережі автобусних маршрутів, вдосконалення 

розкладів руху міського автотранспорту; 

 на виконання п. 2 статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу» забезпечення Коростенського об’єднаного міськрайонного 

військового комісаріату автомобільним транспортом для організації проведення 

медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправлення 

призваних осіб до військових частин тощо – 30,0 тис.грн. 

Очікувані результати:  

 розширення та удосконалення міської автобусної мережі до потреб часу; 

 оновлення перевізниками міста рухомого складу на міських автобусних 

маршрутах; 

 реконструкція автовокзалу м. Коростень; 

 підвищення якості надання послуг при перевезенні пасажирів; 

 зменшення скарг пасажирів на незадовільний рівень транспортного 

обслуговування; 

 налагодження проведення призову громадян України на строкову 

військову службу в частині організації перевезення призваних осіб. 

 

6. Фінансово-бюджетна політика 

Податкові надходження 
В 2018 році до Державного бюджету з м. Коростеня очікується 

надходження 187,5 млн. грн.  податків і платежів, що майже на 27% більше ніж 

в 2017 році.  

Проблемне питання: часті зміни в податковому законодавстві 

призводять до складності ведення звітності та обліку на підприємствах міста. 

Основні напрями діяльності:  

 переведення відносин з суб’єктами господарювання у цифровий формат; 

 забезпечення повного та своєчасного надходження податків та платежів 

до Державного і місцевого бюджетів; 

 своєчасне бюджетне відшкодування податку на додану вартість; 

 поліпшення якості надання послуг платникам податків. 

Очікувані результати: 
Згідно з прогнозними показниками на 2019 рік надходження до 

Державного бюджету становитимуть 206,2 млн.грн., що на 10% більше 

показника 2018 року. 

Показники 
2017 р. 

звіт 

2018 р. 

очік. вик. 

2019 р. 

прогноз 

2019 р. у 

% до 2018 

р. 

Надходження до Державного бюджету 

податків та платежів, млн.грн., в т.ч.  
147,5 187,5 206,2 110 

податок на додану вартість, млн.грн. 56,5 74,1 81,5 110 

податок на прибуток, млн.грн.  12,6 12,9 14,1 109 
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Міський бюджет  

Очікуваний в 2018 році розмір надходжень до міського бюджету (без 

трансфертів з держбюджету) становить 293,6 млн. грн., що на 11,6% більше 

показника 2017 року. Питома вага бюджету розвитку становить 0,9% проти 

1,6% в минулому році. 

Очікується, що за підсумками 2018 року видатки міського бюджету 

становитимуть 790,0 млн. грн. Найбільша частка видатків припадає на  

соціальний захист та соціальне забезпечення  - 40,5%, освіта – 26,5%, охорона 

здоров’я – 11,1%. 

Проблемне питання розвитку:  

 передача повноважень держави на органи самоврядування без 

фінансового забезпечення. 

Очікувані результати: 

 згідно з прогнозними показниками на 2019 рік надходження до 

міського бюджету без трансферів з Державного бюджету становитимуть 300,0 

млн. грн., що на 2,2% більше 2018 року. Видатки плануються у розмірі 761,9 

млн. грн., що на 3,6% менше 2018 року; 

 в 2019 році продовжиться реалізація проекту Бюджет участі.  

 

Показники 

2017 р. 

факт 

2018 р. 

очік.вик. 

2019 р. 

план 

2019р. у % 

до 2018р. 

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ     

Доходи місцевого бюджету, всього млн. грн., 

в тому числі: 

655,1 744,4 761,9 102,4 

Доходи місцевого бюджету (без трансфертів з 

держбюджету), млн. грн. 

263,0 293,6 300,0 102,2 

Обсяг бюджету розвитку, млн. грн. 

Питома вага бюджету розвитку у загальному 

обсязі місцевого бюджету, % 

10,6 

 

1,6% 

6,9 

 

0,9% 

6,9 

 

0,9% 

100,0 

 

X 

Офіційні трансферти, млн. грн. 392,1 450,9 455,0 100,9 

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ     

Видатки місцевого бюджету, млн. грн., всього 645,2 790,0 761,9 96,4 

Державне управління, млн. грн. 27,2 35,6 35,6 100,0 

Правоохоронна діяльність та забезпечення 

безпеки держави, млн. грн. 

2,3 2,9 3,0 103,4 

Освіта, млн. грн. 170,0 209,4 210,2 100,4 

Охорона здоров'я, млн. грн. 83,9 87,6 90,0 102,7 

Соціальний захист та соціальне забезпечення, 

млн. грн. 

268,0 319,9 321,0 100,3 

Житлово-комунальне господарство, млн. грн. 25,1 26,5 27,4 103,4 

Культура і мистецтво, млн. грн. 16,9 11,8 12,1 102,5 

Засоби масової інформації, млн. грн. 2,2 2,6 2,6 100,0 

Фізична культура і спорт, млн. грн. 7,2 9,6 10,0 104,2 

Будівництво, млн. грн. 7,1 12,1 10,0 82,6 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 

телекомунікації та інформатика, млн. грн. 

21,0 39,1 20,0 51,2 

Інші послуги, пов'язані з економічною 

діяльністю, млн. грн. 

10,8 24,8 20,0 80,6 
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7. Управління об’єктами комунальної власності 
В 2018 році проведено приватизацію одного нежитлового підвального 

приміщення та відчуження одного житлового приміщення, та як наслідок 

перераховано до міського бюджету 213,3 тис. грн.  

На кінець поточного року існує заборгованість (52,1 тис. грн.) по сплаті 

за об’єкт приватизації - нежитлове  примішення № 1 по вул. Кривоноса, 4-А. 

Справа знаходиться на розгляді в господарському суді.  

В оренді юридичних та фізичних осіб-підприємців перебуває                    

168 приміщень міської комунальної власності, загальною площею          

31 090,95 кв.м. Очікується, що надходження до міського бюджету в 2018 році 

від оренди становитимуть 477,4 тис.грн. На кінець року існує заборгованість з 

орендної плати у сумі 31, 3 тис. грн. (0,2міс.) 

Проблемні питання розвитку: 
 тривалість  та складність передачі об’єктів нерухомості з державної до 

комунальної власності, а саме будівель спортивного призначення, що 
перебувають в управлінні  Міністерства  інфраструктури України; 

 збереження балансоутримувачами об’єктів комунальної власності, які на 
даний час не використовуються; 

 відсутність пільг щодо судового збору в проведенні претензійно-позовної 
роботи органом уповноваженим управляти комунальним майном (управління 
економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради) та орендодавцем. 

Основні напрями діяльності: 
 забезпечення посилення контролю за ефективністю використання 

комунального майна; 
 проведення приватизації об’єктів комунального майна методом аукціону 

відповідно Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна» та контроль за  виконанням умов договорів купівлі-продажу; 

 проведення процедури  надання в оренду об’єктів комунальної власності; 
 подальше забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації та 

надання в оренду об’єктів комунальної власності. 

Очікувані результати 

 прийняття в комунальну власність спортивного комплексу, будинку ДСО, 

стадіону «Локомотив», плавального бассейну; 

 від приватизації об’єктів комунальної власності надходження до міського 

бюджету становитимуть 400,0 тис. грн.;   

 від оренди об’єктів комунальної власності бюджетні надходження 

становитимуть 300,0 тис.грн.;  

 погашення заборгованості від приватизації та оренди.  

Показники  2017 р. 

звіт 

2018 р. 

очік. вик. 

2019 р. 

прогноз 

2019 р. у % 

до 2018 р. 

Кількість приватизованих  та відчужених 

об’єктів  комунальної власності, од.   
9 2 4 200 

Надходження від відчуження та 

приватизації об’єктів до місцевого 

бюджету, тис. грн.   

1 225,778    213,347 400,0 151  
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Заборгованість, тис.грн. 52,130 52,130 - - 

Кількість об’єктів переданих в оренду, 

од.   
172 168 168 100 

Загальною площею, тис. кв.м  31,2 31,1 31,1 100 

Надходження від оренди комунального 

майна, тис. грн.   

176,1 477,4 300,0 63 

Заборгованість  по орендним платежам, 

міс.   
0,3 0,2 - - 

 

 

8. Інвестиційна політика 

З метою подальшого розвитку індустріального парку «Коростень» в 2018 

році визначено нову керуючу компанію – ПрАТ «Коростенський завод МДФ».  

З ТОВ «Регіональні енергетичні системи» підписані договори оренди 

трьох земельних ділянок площею 125 га по пров. Залізничному для будівництва 

сонячних електростанцій.  

З метою активізації інвестиційної діяльності підписано Меморандум про 

співпрацю з Агенцією регіонального розвитку Житомирської області.  

Продовжується співпраця з різними міжнародними проектами та 

програмами, робота яких в 2018 році спрямована на підвищення 

компетентності представників органів місцевого самоврядування в питаннях 

залучення інвестицій (навчання, тренінги, стажування).  

Проблемні питання розвитку:  

 несприятливий інвестиційний клімат в цілому в державі; 

 законодавство України не сприяє підвищенню конкурентоздатності 

економіки на ринку інвестицій;                                                                                                   

 недосконалість законодавства та певна пасивність з боку держави щодо 

розвитку індустріальних парків в Україні; 

 складна процедура погодження документів по інвестиційних проектах, 

для реалізації яких надається державна підтримка; 

 складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам для 

здійснення господарської діяльності;  

 нестабільність і непередбачуваність податкової системи, що призводить 

до високих податкових ризиків для бізнесу й обмежує можливість середньо- і 

довгострокового планування; 

 обтяжливий процес підключення енергопотужностей, необхідних для 

реалізації нових інвестиційних проектів; 

 недосконалість механізмів державно-приватного партнерства. 

Основні напрями діяльності:  

 підвищення інвестиційної привабливості міста шляхом створення такої 

структури економіки міста, яка б в значній мірі нівелювала негативний вплив 

можливих фінансово-економічних криз, тим самим забезпечувала стале 

економічне зростання, створення робочих місць, наповнення міського бюджету 

та покращення життя громади (наприклад, запровадження кластерного підходу 

розвитку економіки). 



 15 

 підготовка якісних інвестиційних пропозицій у пріоритетних сферах 

інвестування, вільних об’єктів нерухомості, земельних ділянок тощо; 

 співпраця з керуючою компанією індустріального парку «Коростень» в 

питаннях залучення на територію парку підприємств інших галузей 

промисловості, малого бізнесу;  

 за потребою учасників індустріального парку «Коростень» внесення змін 

до його Концепції; 

 створення інвестиційного паспорту міста та оновлення презентаційних 

матеріалів про інвестиційні можливості;   

 участь в інвестиційних форумах, ярмарках, семінарах та конференціях в 

Україні та за кордоном; 

 активізація проектного менеджменту. 

Інстументи виконання: 

 Загальноміська програма по залученню інвестицій та просування 

позитивного іміджу міста  Коростеня  на 2017-2019 роки; 

 План місцевого економічного розвитку міста Коростеня на 2019-2020 

роки. 

Очікувані результати:  

 облаштування території індустріального парку «Коростень» інженерною 

інфраструктурою (16,0 млн.грн.), початок будівництва меблевої фабрики на 

його території (інвестиції – 720,0 млн.грн.); 

 початок функціонування деревообробного кластеру; 

 розпочнеться будівництво сонячної електростанції потужністю 70 мВт 

(інвестиції – 150,0 млн.євро); 

 збільшення обсягу інвестицій в основний капітал та прямих іноземних 

інвестицій в економіку міста з урахуванням необхідності впровадження 

енергоефективних технологій та покращення екології; 

 створення нових робочих місць в місті; 

 налагодження партнерських стосунків підприємств міста з іноземними 

партнерами; 

 залучення інвесторів до реалізації інфраструктурних проектів міста. 

 

9. Розвиток підприємництва 
У місті свою діяльність здійснюють 310 середніх і малих підприємств та 

2360 фізичних осіб – підприємців. У порівнянні з 2017 роком кількість 

юридичних осіб залишилась майже без змін, фізичних осіб – підприємців 

збільшилось на 72 особи. 

В 2018 році надходження до міського бюджету від сплати єдиного 

податку очікуються в розмірі 26,8 млн.грн., що на 17% більше ніж в 2017 році. 

Загальна кількість платників єдиного податку становить 1609 осіб (+21%). 

Працював механізм відшкодування з міського бюджету відсоткових 

ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього 

підприємництва для реалізації бізнес-проектів. Але із-за пасивності суб’єктів 
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підприємницької діяльності, лише 2 проекти було подано на конкурс та по 1 

проводилось відшкодування. 

Реалізовано проект «Школа підприємництва в місті Коростень», який став 

переможцем конкурсу серед пілотних міст проекту «Партисипативна 

демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», що 

реалізується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією 

місцевих та регіональних влад за фінансової підтримки МЗС Норвегії. Бюджет 

проекту склав 198,11 тис. грн., в тому числі 177,28 тис. грн. за рахунок коштів 

донора. 

Проблемні питання розвитку: 

 нестабільність у чинному законодавсті; 

 нестача власних та висока вартість позичкових коштів, дефіцит 

інвестиційних ресурсів; 

 низька активність суб’єктів господарювання щодо участі в регуляторній 

діяльності та в інформаційно-навчальних заходах, які проводяться в місті; 

 брак професійних знань та досвіду у підприємців, відсутність знань щодо 

здійснення маркетингу і сучасного менеджменту для організації виробництва і 

збуту продукції та пасивності щодо набуття таких знань, що у свою чергу 

негативно впливає на структуру малого і середнього підприємництва, яке тяжіє 

до торгово-посередницької діяльності, а не до виробництва. 

  Основні напрями діяльності:   

 надання допомоги в започаткуванні підприємницької діяльності; 

 інформаційно-консультативна підтримка суб’єктів підприємництва; 

 створення умов для прозорого і ефективного діалогу між представниками 

місцевого самоврядування та суб’єктами підприємницької діяльності; 

 співробітництво з міжнародними фондами і фінансовими інституціями, 

спрямованими на матеріально-технічну підтримку підприємництва; 

 відшкодування частини відсотків по кредитах суб’єктам підприємницької 

діяльності; 

 залучення місцевого бізнесу до тендерних закупівель через систему 

ProZorro; 

 продовження реалізації проекту «Школа підприємництва в місті 

Коростень». 

Інструмент виконання: загальноміська «Програма підтримки малого та 

середнього підприємництва в місті Коростені на 2017-2019 роки». 

Очікувані результати:  

 підвищення рівня довіри суб’єктів підприємницької діяльності до органу 

місцевого самоврядування; 

 створення нових підприємств та збільшення самозайнятості населення, 

розширення діяльності існуючих підприємств; 

 зростання податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів; 

 здійснення регуляторної політики згідно Плану діяльності Коростенської 

міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2019 рік; 
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 розміщення Центру надання адміністративних послуг в одному 

приміщенні з застосуванням сучасних інформаційних технологій; 

 підтримка роботи Коростенського центру підтримки підприємництва; 

 свої знання з питань підприємництва покращать 20 учнів, що проходять 

навчання на факультативі та гуртку «Шкільна Академія підприємництва». 

Показники 
2017 р. 

звіт 

2018 р. 

очік. вик. 

2019 р. 

прогноз 

2019 р. у % 

до 2018 р. 

Кількість суб’єктів підприємницької 

діяльності - юридичних осіб 

312 310 315 102 

Кількість суб’єктів підприємницької 

діяльності - фізичних осіб 

2288 2360 2380 101 

 

10.  Торгівля, громадське харчування та побутові послуги 
Споживчий ринок міста залишається одним з найбільш кризово – стійких, 

має достатній рівень насичення товарами та послугами. На кінець 2018 року 

місті працюють 470 стаціонарних закладів торгівлі, з них продовольчих - 224,                                                          

непродовольчих - 246, в тому числі 5 супермаркетів.  

За розрахунковими даними, обсяг роздрібного товарообороту  

підприємств у 2018 році складе 1050 млн.грн., що більше показника 2017 року 

на 17% та на одну особу становитиме 16,5 тис.грн.  

Обсяг реалізованих послуг підприємствами галузі складе 480 млн.грн. і 

збільшиться порівняно з 2017 рокм на 20%. В середньому, кожен мешканець 

міста отримає різноманітних послуг на 7,5 тис.грн. 

Моніторинг цін на основні продовольчі товари показує збільшення 

продажу дешевих продуктів харчування та вживаного одягу і взуття.  За 2018 

рік найбільше здорожчали хліб (+29,1%), дешеві крупи: ячна, пшенична, пшоно 

(+27%), вермішель (+15%). Із-за обмеження попиту здешевшали гречка (-30%) і 

цукор (-25%). Кількість магазинів типу «Секонд Хенд» зросла до 26 (+2). 

 Проблемні питання розвитку: 

 нерівномірне розміщення діючих об’єктів торгівлі та послуг. Відкриття 

нових закладів відбувається стихійно. У місті немає книжкового магазину та 

закладів дієтичного харчування. Надмірною є кількість магазинів по торгівлі 

вживаними  речами та торгівля у невідведених для цього місцях; 

 зростання цін на товари широкого вжитку, що призводить до зменшення 

споживання основних продуктів харчування у натуральному виразі (крім 

картоплі); 

 відсутність розважальних послуг: боулінг, каток, кінотеатр, ресторан 

швидкої їжі, тощо. 

 Основні напрями діяльності: 

 запровадження сучасних стандартів торгівлі та послуг, проведення 

технічного переобладнання галузі побутового обслуговування населення; 

 запобігання необґрунтованому зростанню цін, підтримка вітчизняного 

товаровиробника, створення умов для продажу сільськогосподарської продукції 

безпосередньо її виробником; 
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 сприяння забезпеченню прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання, захист прав споживачів на отримання якісних товарів та 

послуг; 

 сприяння створенню логістичних центрів та впровадженню в їх діяльності 

новітніх технологій; 

 підтримання постійного діалогу між громадськими організаціями 

підприємців та органами місцевого самоврядування, організація зустрічей 

бізнес-активу міста з міським головою, залучення бізнесу до участі в 

регіональних, національних та міжнародних ділових форумах. 

 Очікувані результати: 

 зростання обсягів роздрібної торгівлі на  5%; 

 збільшення надходжень до міського бюджету від сплати акцизного збору 

та виїзної торгівлі на 5%; 

 збільшення задіяних торгових площ на 300м. кв. (торговельний 

майданчик на привокзальній площі ФОП Лаврінович В.Л.); 

 додаткове працевлаштування та збільшення чисельності працівників 

торгівлі на 50 осіб. 

 

11. Демографічна ситуація 
Очікується, що середньорічна чисельність постійного населення в 2018 

році становитиме 63,7 тис. чоловік, що майже на 400 чоловік менше ніж в 2017 

році. 

Щороку спостерігається перевищення кількості померлих над кількістю 

народжених майже в 2 рази. Основними  причинами  смертності  залишаються  

хвороби  системи  кровообігу, новоутворення, травми  та  отруєння. 

Проблемні питання розвитку: 

 прогресуюче забруднення довкілля, «нездоровий» спосіб життя, надмірне 

моральне і психологічне навантаження, незадовільні матеріально-побутові 

умови  чинять негативний вплив на здоров'я населення, що спричиняє високу 

смертність; 

 важливим чинником демографічної кризи є економічні проблеми 

молодих родин, що мають недостатні або ненадійні засоби одержання 

сімейного доходу. Це призводить до відкладання народження першої дитини на 

пізніше, а також до відмови від народження другої; 

 міграція населення, що виникає через відсутність робочих місць з 

високою заробітною платою та матеріально-побутові проблеми населення 

міста; 

 відток кадрів за кордон у зв’язку з запровадженням безвізового режиму. 

Основні напрями діяльності: 

 проведення заходів з відновлення природних екосистем та щодо 

збереження природних ресурсів; 

 популяризація свідомого, екологічного мислення, здорового способу 

життя, родинних цінностей та інше; 

 покращення матеріального забезпечення населення міста, шляхом 
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створення нових робочих місць та стимулювання самозайнятості. 

 Очікувані результати: специфіка демографічних процесів (зменшення 

народжуваності, зростання смертності, тощо) призводить до того, що загальна 

чисельність найбільш продуктивної групи населення віком від 20 до 40 років 

постійно скорочується. Даний процесс спостерігається у всій країні. 

Очікується, що в 2019 році середньорічна чисельність постійного населення 

становитиме 63,5 тис. чоловік. 

Показники 

 

2017 р. 

звіт 

2018 р. 

очік. вик. 

2019 р. 

прогноз 

2019 р.  у % 

до 2018 р. 

Середньорічна чисельність постійного 

населення, тис. чол. 
64,1 63,8 63,5 99,5 

Середньорічна чисельність наявного 

населення, тис. чол. 
63,9 63,6 63,3 99,5 

Кількість живонароджених,  осіб 533 530 530 100 

Кількість померлих, осіб 956 950 950 100 

Природне скорочення, осіб -423 -420 -420 100 

Міграція населення (всі потоки), одиниць -308 +100 +100 100 

Загальний приріст (скорочення), одиниць -731 -320 -320 100 

 

12. Грошові доходи та заробітна плата 

В 2018 році середній дохід в розрахунку на одного жителя міста становив 

40,4 тис. грн., що на 27,8% більше показника 2017 року. Збільшення даного 

показника відбулось на 69% за рахунок збільшення фонду оплати праці, на 22% 

за рахунок збільшення пенсій, на 4% - державних соціальних виплат 

застрахованим особам, на 3% - субсидій, на 2% - державних соціальних 

допомог та пільг. 

Середній розмір заробітної плати очікується близько 8000 грн., що на 

31% більше ніж в 2017 році. 

В 2018 році мінімальний розмір заробітної плати встановлений на 

законодавчому рівні становив 3723 грн. 

На кінець 2018 року існує заборгованість з виплати заробітної плати, 62% 

якої належить підприємству банкруту.   

Проблемні питання розвитку: 

 значна диспропорція у рівнях заробітної плати між галузями економіки; 

 негативна тенденція використання робочої сили без офіційного 

оформлення трудових відносин з роботодавцями;  

 значна кількість робочих місць пропонується з заробітною платою на 

рівні мінімально встановленого розміру; 

 своєчасність виплати заробітної плати на підприємствах міста. 

Основні напрями діяльності:  

 попередження виникнення заборгованості з виплати заробітної плати; 

 здійснення контролю за дотриманням законодавства з праці; 

 забезпечення реалізації комплексу правових, організаційно-економічних 

заходів, спрямованих на легалізацію тіньових доходів. 

Очікувані результат: 
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 середній річний дохід в розрахунку на одного жителя міста в 2019 році 

становитиме 45,0 тис. грн., зростання відбудеться за рахунок збільшення фонду 

оплати праці на 68%, виплат по пенсіях – 13%, субсидій – 9% та інших 

соціальних виплат та допомог – 10%;  

 середньомісячна заробітна плата становитиме 9800 грн., розмір 

мінімальної заробітної плати – 4173 грн.; 

 в структурі доходів населення 38% складуть різного роду державні 

соціальні виплати та допомоги. 

Показники 

 

2017 р. 

звіт 

2018 р. 

очік. вик. 

2019 р. 

прогноз 

2019 р.  у %  

до 2018 р. 

Річний дохід в розрахунку на одного 

жителя, тис. грн 
31,6  40,4 45,0 111 

Середній розмір заробітної плати по 

місту, грн.  
6106 8000 9800 123 

Розмір мінімальної заробітної плати, 

грн. 
3200 3723 4173 112 

 

13.  Зайнятість населення та ринок праці 

Протягом 2018 року послугами міської служби зайнятості скористається 

3,8 тис. громадян та на кінець року статус безробітного матимуть 810 осіб (2017 

– 733). Навантаження на одне вільне робоче місце становить 4 особи, проти 3 в 

минулому році.  

Очікується, що за підсумками 2018 року буде створено 208 нових 

робочих місць та майже 350 фізичних осіб зареєструється підприємцями. 

Прогнозних показник кількості вивільнених працівників за 2018 рік 

становить 80 працівників, проти 124 - в 2017 році.  

Проблемні питання розвитку: 

 недостатня кількість робочих місць із прийнятною заробітною платою 

призвело до того, що певні категорії мешканців виїхали з міста в пошуках 

роботи закордоном чи в інших регіонах України; 

 невідповідність професійно-кваліфікаційного складу безробітних та їх 

досвіду вимогам роботодавців; 

 відсутність спеціалістів робітничих професій;  

 формування у молоді завищених вимог щодо працевлаштування 

(престижу, заробітку), змісту, характеру й умов праці; 

 низький рівень працевлаштування неконкурентоспроможних верств 

населення (осіб з інвалідністю, молоді, випускників навчальних закладів, жінок, 

які мають дітей до 6 років). 

Основні напрями діяльності: 

 стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих 

місць, легалізації зайнятості; 

 підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно 

активного населення; 

 підвищення мобільності робочої сили та удосконалення регулювання 

трудової міграції; 
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 сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту та не 

здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. 

Інструмент виконання: «Програма зайнятості населення міста 

Коростень на 2018-2020 роки». 

Очікувані результати: 

 збільшення рівня зайнятості населення міста, працевлаштування за 

допомогою служби зайнятості майже 1,0 тис. осіб, створення більше 200 нових 

робочих місць; 

 забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації понад 200 особам; надання профорієнтаційних послуг 2,5 тис. 

особам, залучення до громадських робіт понад 100 осіб.  
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Показники 2017 р. 

факт 

2018 р. 

очік.вик. 

2019 р. 

прогноз 

2019 р. у % 

до 2018 р. 

Вивільнення працівників, осіб 124 80 72 90 

Пропозиція робочої сили, осіб 733 696 696 100 

Попит робочої сили, осіб 244 567 583 103 

Навантаженість на одне робоче місце 3 4 4 100 

Одноразову допомогу для започаткування 

власної справи отримали, осіб 
0 1 1 100 

Виплачено одноразової допомоги  для 

започаткування власної справи, тис. грн. 
0 30,0 35,0 117 

Виплачено з фонду соціального 

страхування застрахованим особам коштів, 

млн. грн. 

25,6 29,3 32,2 110 

Середній розмір виплати по безробіттю, 

грн. 
2130,0 2385,0 2623,0 110 

Чисельність громадян, які скористались 

послугами служби зайнятості: 

- протягом періоду 

- станом на 01.01.18 (01.01.19, 01.01.20) 

3538 3769 3769 100 

112 160 160 100 

Чисельність безробітних громадян, які 

перебували на обліку в державній службі 

зайнятості: 

- протягом періоду 

- станом на 01.01.18 (01.01.19, 01.01.20) 

2338 2615 2615 100 

733 810 810 100 

Працевлаштовано за сприянням СЗ 

- незайнятих громадян 

- безробітних, в т.ч. 

- молодь 

- тимчасово переміщених 

- учасники АТО 

619 954 954 100 

753 730 730 100 

337 

2 

6 

335 

4 

16 

335 

4 

16 

 

100 

100 

100 

Центром зайнятості надано 

профорієнтаційних послуг, особам 
2327 2469 2469 100 

Всього проходило профпідготовку, 

перепідготовку або підвищення 

кваліфікації за направленням центру 

зайнятості, осіб 

207 243 243 100 

Залучено до участі в оплачуваних 

громадських роботах, осіб 
106 110 110 100 

Фінансування громадських робіт, всього 

тис. грн.. 

в .т.ч. з міського бюджету 

400 350 350 100 

200 175 175 100 
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14. Соціальний захист населення 

         З  метою створення належних умов та підвищення якості надання послуг 

громадянам міста, в 2018 році в окремому приміщенні відкрито Прозорий офіс 

прийому та обробки звернень на всі види державних соціальних допомог, пільг 

та субсидій. 

Протягом звітного періоду всі види державних соціальних допомог 

призначались та виплачувались вчасно, заборгованість по їх виплаті відсутня.    

Проблемні питання розвитку: 

 відсутність коштів з державного бюджету, передбачених для 

фінансування пільг на житлово-комунальні послуги, транспорт та зв'язок, в 

результаті чого існує заборгованість по відшкодуванню підприємствам-

надавачам послуг коштів за надані послуги пільговій категорії населення міста. 

Основні напрямки діяльності:  

 реалізація заходів щодо соціального захисту ветеранів війни, праці, 

інвалідів та надання підтримки і необхідної допомоги громадським організаціям 

та товариствам; 

 проведення виїздних прийомів громадян в віддалених районах міста, 

надання їм консультацій та роз’яснень щодо діючого законодавства і внесення до 

нього змін, а також по питаннях нарахування та виплати державних соціальних 

допомог, субсидій і компенсацій та інших питаннях, які стосуються соціального 

захисту населення; 

 виявлення на ранній стадії сімей,  які не забезпечують належних умов 

утримання та виховання дітей, а також нецільового використання державних 

коштів; 

 здійснення контролю щодо дотримання законодавства з питань 

охорони праці та оплати праці і виконання керівниками підприємств міста 

графіків щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати.  

Інструмент виконання: загальноміська програма «Турбота» на 2017-

2021 роки. 

Очікувані результати: 

 збільшення розміру всіх видів соціальних допомог на 16% в порівнянні  

з 2018 роком та зменшення їх одержувачів на 12,4%; 

 житлову субсидію отримають 7,5 тис. коростенців (-18,5% в порівнянні з 

2018 роком) на загальну суму 200,7 млн. грн. (+15%).  

Показники 
2017р. 

звіт 

2018р. 

очік. вик. 

2019р. 

прогноз 

2019р. у 

% до 

2018р. 

Кількість одержувачів допомоги на дітей згідно з 

Законом України “Про державну допомогу сім'ям 

з дітьми”, осіб 

2044 2550 2600 102 

Кількість одержувачів державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, осіб 
248 300 320 107 

Кількість одержувачів тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, осіб 

36 34 30 88 
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Кількість одержувачів державної соціальної 

допомоги інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам, осіб 

1000 1010 1020 101 

Кількість одержувачів житлових субсидій , осіб 13846 9200 7500 82 

Середній розмір субсидій, грн. 819,3 1480 1600 108 

Кількість пільгової категорії громадян, 

інформація про яких внесена до Єдиного 

державного автоматизованого реєстру пільговиків 

(ветерани війни, праці, громадяни, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та інші 

пільговики) , осіб 

37462 36500 36000 99 

Кількість одержувачів компенсаційних виплат – 

фізичних осіб, які надають соціальні послуги 

інвалідам та громадянам похилого віку , осіб 

221 240 250 104 

Видатки бюджету на надання допомоги сім'ям з 

дітьми, млн.грн. 
52,43 58,03 67,90 117 

Видатки бюджету на надання житлових субсидій, 

млн.грн. 
154,93 174,55 200,73 115 

Видатки бюджету на надання пільг ветеранам 

війни, праці, громадянам, які постраждали 

внаслідок аварії на ЧАЕС та іншим пільговикам, 

млн.грн. 

 

19,66 

 

22,24 

 

26,69 

 

120 

Видатки бюджету на надання державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

млн.грн. 

8,59 10,11 11,93 118 

Видатки бюджету на надання тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, млн.грн. 

0,46 0,55 0,67 122 

Видатки бюджету на надання державної 

соціальної допомоги інвалідам з дитинства і 

дітям-інвалідам, млн.грн. 

20,48 24,38 28,04 115 

Видатки місцевого бюджету на надання 

компенсаційних виплат – фізичним особам, які 

надають соціальні послуги інвалідам та 

громадянам похилого віку, млн.грн. 

0,49 0,57 0,66 116 

 

Пенсійне забезпечення 

На кінець 2018 року заборгованість по виплаті пенсій відсутня. Кількість 

одержувачів пенсій складає 21,2 тис. осіб. Середній розмір пенсії – 2,5 тис. грн.  

На кінець 2018 року загальний борг підприємств м. Коростеня по 

страхових внесках становить майже 6,8 млн. грн., із них 80% припадає на 

підприємства, які визнані банкрутами або мають безнадійну заборгованість. 

Проблемні питання розвитку: 

 наявність заборгованості по страхових внесках; 

 низький відсоток стягнення коштів по заходах державної виконавчої 

служби (на виконанні перебуває виконавчих документів на 8,5 млн. грн., 

стягнуто – 80,2 тис. грн.); 

 низька забезпеченість потреби на виплату пенсій власними коштами. 
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Основні напрями діяльності: 

 своєчасний перерахунок визначених на державному рівні пенсій та 

допомоги; 

 вжиття заходів щодо скорочення заборгованості перед Пенсійним 

фондом України. 

Очікувані результати: 

Розмір середнього пенсійного забезпечення збільшиться на 6% і 

становитиме 2,6 тис. грн.  

Найменування показника 
2017 р. 

звіт 

2018 р. 

очік. вик. 

2019 р. 

прогноз 

2019 р. у % 

до 2018 р. 

Середньорічна кількість одержувачів пенсій, 

тис.чол.   
21,2 21,2 21,2 100 

Середньомісячний розмір пенсій по місту, грн.  1964,4 2455,0 2594,7 106 

Діяльність соціальних закладів 

Для підтримки життєдіяльності та соціальної активності пенсіонерів, осіб 

з обмеженими фізичними можливостями, ветеранів війни та праці, інших 

соціально-незахищених верств населення в місті активно діють та 

співпрацюють такі соціальні заклади, як Територіальний центр соціального 

обслуговування, Товариство Червоного Хреста, Будинок сестринського 

догляду .  

Проблемні питання розвитку: 

 недостатність персоналу та фінансової допомоги в Коростенській міський 

організації Товариства Червоного Хреста. 

Основні напрями діяльності: 

 реалізація державної політики у сфері соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) незахищених верств населення міста; 

 проведення заходів із виявлення незахищених громадян і визначення їх 

індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні та наданні соціальних 

послуг; 

 співпраця з ветеранськими, релігійними, громадськими організаціями, 

підприємствами щодо спільного надання допомоги соціально-незахищеним 

верствам населення; 

 розширення асортименту послуг та підвищення їх якості, а також 

вивчення потреб населення в послугах. 

 

15. Охорона здоров’я населення  

У зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я, з 01.01.2018  року  

змінилась структура  Коростенської  центральної міської лікарні. 

З  початком  функціонування  комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Коростенської 

міської ради» припинили  роботу  терапевтичні  відділення  поліклініки  та  

частина  дитячої  поліклініки. Поліклініку  реорганізовано  в  консультативно-

діагностичний  центр, дитячу  поліклініку – в  консультативно-діагностичний  

відділ  для  дітей. 
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З початку 2018 року вперше визнано інвалідами 214 осіб, що на 4,5% 

більше показника минулого року. Найбільш часті причини: новоутворення, 

хвороби  системи  кровообігу,  хвороби  кістково-м’язової  системи та 

сполучної тканини, травми  та  отруєння, хвороби органів  дихання, хвороби  

нервової  системи.  

  Проблемні питання розвитку: 

 недостатній рівень фінансового забезпечення  галузі – приблизно 4 % від 

ВВП, тобто фінансування здійснюється за «залишковим» принципом, а розміри 

бюджетного фінансування не відповідають ресурсним потребам. За останні 

роки Коростеської ЦМЛ отримувала  кошти  в середньому 60-75% від 

мінімальної потреби; 

 необхідність в поновленні  обладнання та  автотранспорту, придбанні 

комп’ютерної техніки, проведенні поточних ремонтів приміщень  

Коростенської ЦМЛ;  

 збільшення розміру мінімальної заробітної плати без перегляду тарифних 

розрядів призвело до зрівняння між заробітною платою кваліфікованих 

спеціалістів та інших працівників, робота яких не вимагає спеціальної освіти та 

навичок; 

 недостатнє забезпечення медичними кадрами та житлом для них; 

 недобудований  новий  хірургічний  корпус. 

 Основні напрями діяльності: 

 покращення  якості  медичної допомоги населенню міста Коростень; 

 продовження  робіт  по  ремонту  та реконструкції приміщень  закладів 

охорони здоров’я; 

 продовження робіт щодо добудови хірургічного корпусу; 

 проведення реорганізації Коростенської центральної міської лікарні в 

комунальне некомерційне підприємство «Коростенська центральна міська 

лікарня Коростенської міської ради». 

Інструмент виконання: загальноміська «Програма розвитку охорони 

здоров’я на 2017-2019 роки». 

Очікувані результати: 

 якісне та вчасне надання  медичної допомоги; 

 покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, 

покращення  умов праці медичних працівників; 

 забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями  90% 

дітей. 

 

16.  Освіта і наука 

На кінець 2018 року в закладах дошкільної освіти міста виховується 2561 

дитина, що 42 дитини менше ніж в 2017 році. 191 дитина перебуває на 

соціально-педагогічному патронаті. 

У загальноосвітніх навчальних закладах міста навчається 7169 дітей, що на 

209 учнів більше, ніж минулого року. 

Відділ освіти: 
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Проблемні питання розвитку: 

 наявність двох змін навчання у 6 закладах загальної середньої освіти. 

Основні напрями діяльності:  

 створення сучасної бази для розвитку та удосконалення освіти; 

 оптимізація управління та організаційної структури системи освіти з 

урахуванням підвищення рівня суспільної мобільності, підвищення 

економічності та результативності системи освіти, її вплив на ринок праці; 

 реалізація основних положень Концепції Нової української школи; 

 формування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її 

потреб, інтересів, здібностей і бажань; 

 забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній 

основі; 

 формування національно свідомого громадянина України; 

 створення умов для навчання та виховання в інклюзивних та спеціальних 

класах і групах закладів освіти дітей з особливими освітніми потребами; 

 забезпечення науково-методичного супроводу впровадження нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти та базової і повної загальної 

середньої освіти; 

 оптимізація мережі закладів освіти із урахуванням запитів населення та 

фінансово-економічних чинників. 

Інструмент виконання: міська комплексна цільова «Програма розвитку 

освіти м. Коростеня на 2017-2021 роки». 

Очікувані результати: 

 пропагування передового педагогічного досвіду кращих педагогів міста 

через друк в періодичних освітянських виданнях області та країни; 

 поповнення матеріально-технічної бази закладів освіти технологічним і 

холодильним обладнанням, меблями, кабінетами біології, географії, 

математики, мультимедійним обладнанням тощо; 

 переведення класів другої зміни у першу за рахунок вивільнених 

приміщень; 

 збільшення кількості учнів, охоплених позашкільною освітою; 

 забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у 

загальноосвітній простір; 

 забезпечення науково-методичного супроводу впровадження нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти та базової і повної загальної 

середньої освіти; 

 оновнення портфоліо міського методичного кабінету з проблем 

інноваційної діяльності закладів освіти міста. 

ПТУ №16: 
Професійно-технічне училище №16 м. Коростеня виконали державне 

замовлення на 2018-2019 роки на 76%, прийнято на навчання 95 учнів при плані 

125. 

Проблемні питання розвитку: 

 введення нових професій можливе лише за рахунок виведення існуючих, 
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у зв’язку з відмовою на обласному рівні в додатковому фінансуванні; 

 не вирішено питання прав власності на майстерні на заводі «Жовтнева 

кузня»; 

 відсутність гуртожитку. 

Основні напрями діяльності:  

 пошук нових роботодавців; 

 поповнення матеріально-технічної та навчальної бази; 

 участь у тендерах на навчання безробітних, які проводитимуться 

обласною службою зайнятості; 

 проведення масштабної профорієнтаційної роботи серед населення. 

Очікувані результати: 

 збільшення набору учнів; 

 повна передача майна училища з державної в обласну комунальну 

власність.  

Приватний вищий навчальний заклад Товариства сприяння обороні 

України «Коростенський технічний коледж»: 

У зв’язку з закінченням строку дії ліцензій набір абітурієнтів до вступу до 

ПВНЗ «Коростенський технічний коледж» в 2018 році не проводився. В червні  

2018 року закінчила навчання остання група студентів деного відділення. На 

базі коледжу на даний час працює лише автошкола. 

 

17. Культура, туризм, екскурсійна діяльність 
У 2018 році затверджено історико-архітектурний опорний план                               

Показники 2017 р. 

факт  

2018 р. 

очік.вик. 

2019 р. 

прогноз 

2019 р. у % 

до 2018 р.  

Кількість навчальних закладів 

в них учнів 

вчителів 

14 

7082 

556 

14 

7296 

568 

14 

7300 

570 

100 

100,1 

100,4 

Кількість дошкільних закладів 

в них дітей 

вихователів 

22 

2603 

325 

22 

2561 

330 

22 

2570 

330 

100 

100,3 

100 

Кількість випускників,  

 

з них з відзнакою  

9 кл.-568 

11кл.-457 

16 

9кл.-636 

11кл.-412 

25 

9кл.-618 

11кл.-398 

37 

97,2 

96,6 

148 

Кількість олімпіад, в яких взяли 

участь та отримано перемог: 

- обласних 

- всеукраїнських 

 

19 

62 

0 

 

19 

58 

0 

 

20 

58 

0 

 

105,3 

100 

0 

Видатки міського бюджету на 

утримання дошкільних закладів 

освіти, млн.грн. 

57,7 71,5 78,7 110 

Видатки міського бюджету на 

утримання  загальноосвітніх 

закладів, млн.грн. 

23,9 29,1 32,0 110 

Видатки державного бюджету 

на утримання загальноосвітніх 

закладів,  млн.грн. 

64,2 72,0 79,2 110 
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з визначенням історичних ареалів міста Коростеня; забезпечено системну 

роботу Коростенського туристично-інформаційного центру. 

 Проблемні питання розвитку: 

 поповнення та збереження експозицій військово-історичного комплексу 

«Скеля» зразками військової техніки та озброєння, військового майна;  

 відсутність системного процесу навчання гідів-волонтерів.  

 Основні напрями діяльності:  

 організація та проведення загальноміських і державних свят та заходів;  

 розробка системи проведення міських свят та фестивалів з метою 

залучення  туристів; 

 організація роботи екскурсоводів-волонтерів; 

 впровадження нових туристичних маршрутів; 

 розробка, виготовлення та розповсюдження  інформаційно-

презентаційних матеріалів про туристичний потенціал Коростеня; 

 участь у туристичних заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Інструмент виконання: загальноміська «Комплексна програма 

реалізації культурно-масових заходів, розвитку туризму та збереження 

культурної спадщини м. Коростеня на 2017-2021 роки».  

Очікувані результати: збільшення кількості туристів в місто.  

 

18. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю 
В  місті зареєстровано 512 багатодітних родин, в яких виховується 1695 

дітей. В порівнянні з попередніми періодами відбувається зменшення 

багатодітних родин. 

В місті діє 8 дитячих будинків сімейного типу та 2 прийомні сім’ї, в яких 

виховується 63 дитини. Із загальної кількості дітей, які перебувають на 

первинному обліку на праві приватної власності має житло 19 дітей,  на праві 

користування – 74 дитини. Не мають житла – 5.  

На обліку перебуває 116 сімей, які опинились в складних життєвих 

обставинах, в них 210 дитини. Під соціальним супроводом - 52 сім’ї, в яких 

виховується 97 дітей.  

Проблемні питання розвитку: 

 низький рівень морально-психологічних відносин у сім'ї; 

 низький рівень виховного потенціалу; 

 приховування фактів здійснення домашнього насильства; 

 низька забезпеченність молоді житлом;  

 низька адаптованість та вразливість молоді до навколишнього 

економічного та соціального середовища;  

 зниження рівня життя, відсутність роботи або перспектива її втрати; 

 недостатність коштів для ефективного функціонування та розвитку 

соціальних закладів. 

Основні напрями діяльності: 

 соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також осіб з їх числа; 
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 надання соціальних послуг багатодітним сім`ям, молоді, дітям відповідно 

до потреби; 

 соціальне інспектування всіх нововиявлених сімей, а також сімей, які 

знаходяться на обліку як такі, що перебувають у складних життєвих 

обставинах; 

 проведення профілактичної роботи та психологічної роботи з батьками; 

 виявлення на ранній стадії сімей, які не забезпечують належних умов 

утримання та виховання дітей; 

 здійснення соціально-психологічної підтримки, побутової та лікувально-

фізичної реабілітації дітей і молоді з функціональними обмеженнями; 

 надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу 

неповнолітніх та молоді, які перебувають або звільняються з місць позбавлення 

волі, засудженим до покарання без позбавлення волі; 

 системна робота щодо раннього виявлення насильства в сім’ї. 

Інструмент виконання:  

 загальноміська програма «Молодь і родини міста Коростеня» на 2017-

2021 роки; 

 міська програма щодо виконання заходів загальнодержавної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 

2019-2022 роки; 

 міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017 – 2020 роки. 

Очікувані результати: 

 придбання житла (не менше 1) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

 оздоровлення близько 200 дітей шкільного віку; 

 розширення міжнародного співробітництва по питаннях реабілітації дітей 

– інвалідів. 

 

19. Фізична культура і спорт 

В 2018 році на стадіоні «Спартак» розпочато реконструкцію футбольного 

поля та будівництво легкоатлетичної доріжки із штучним покриттям.   

Побудовано 2 нові спортивні майданчики зі штучним покриттям (ЗОШ 

№8 та Коростенська міська гімназія №7). 

Проблемні питання розвитку: 

 через велику кількість змагань та підвищений інтерес мешканців міста до 

Показники 2017 р. 

звіт 

2018 р. 

очік. вик. 

2019 р. 

прогноз 

2019 р. у % 

до 2018 р. 

Багатодітні сім’ї, 

в них дітей 

513 

1713 

512 

1695 

510 

1688 

99,6 

99,6 

Будинки сімейного типу, 

прийомні сім’ї,  

в них дітей 

8 

2 

55 

8 

2 

63 

8 

2 

63 

100 

100 

100 

Соціальний супровід, сім’ї,  

в них дітей 

45 

77 

52 

97 

55 

100 

106 

103 
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занять фізичною культурою і спортом, спортивні заклади працюють у 

перевантаженому режимі; 

 відсутність власного автобусу для перевезення спортсменів 

Коростенської ДЮСШ, БУ стадіону ,,Спартак”, Коростенського міського 

ЦФЗН ,,Спорт для всіх” (зважаючи на велику кількість змагань за межами міста 

та області, у яких беруть участь коростенські спортсмени, кошти на оплату 

послуг перевезення спортсменів не завжди вирішують цю проблему); 

 у зв’язку з проведенням в Україні медичної реформи, галузь фізичної 

культури та спорту міста потребуватиме змін у організації медичного 

обслуговування проведення змагань: введення до штатного розпису 

Коростенської ДЮСШ ½ ставки медичного працівника та по 1 ставці в БУ 

стадіон ,,Спартак” та в Коростенський міській ЦФЗН ,,Спорт для всіх”; 

  у зв’язку з відсутністю у місті вищих навчальних закладів, спортсмени 

їдуть з міста після закінчення школи. Це призводить до того, що місто втрачає 

спортсменів, які демонструють кращі результати. Так як, відповідно до 

законодавства, спортсмен може виступати лише за одну область; 

 недостатній обсяг інвестицій на утримання, ремонт та будівництво 

фізкультурно-спортивних об’єктів; 

 відсутність власної оздоровчої бази, плавального басейну. 

Основні напрями діяльності:  

 підвищення майстерності спортсменів та розвиток масового спорту; 

 проведення масових спортивних заходів з нагоди Дня фізичної культури і 

спорту, Дня міста та Міжнародного фестивалю дерунів; 

 поліпшення матеріально-технічної бази підліткових клубів міста; 

 пошук можливості будівництва майданчика для ігрових видів спорту із 

штучним покриттям біля Коростенської ДЮСШ; плавального спортивного 

комплексу; „Стежки здоров’я” у парковій зоні міста (Парк Перемоги); для 

відкриття на базі стадіону „Спартак” пункту прокату спортивного інвентарю, 

відкриття льодової ковзанки на зимовий сезон; 

 впровадження сучасних форм дозвілля у місцях масового відпочинку 

населення з використанням різних засобів фізичного виховання і спорту.  

Показники 
2017 р. 

звіт 

2018 р. 

очік. вик. 

2019 р. 

прогноз 

2019 р. у 

% до  

2018 р. 

Кількість проведених спортивних 

заходів, од. , у т.ч.: 

396 376 380 101 

- міських змагань 45 35 48 137 

- участь у обласних змаганнях 143 141 150 106 

- участь у всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях 

129 126 130 103 

- участь у турнірах різних рівнів 38 26 40 154 

-навчально-тренувальних зборів 41 48 50 104 

Фінансування спортивних заходів, 

тис.грн.  

1000,0 2200,0 5500,0 114 
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Інструмент виконання: загальноміська «Програма розвитку фізичної 

культури і спорту на 2017-2020 роки». 

Очікувані результати: 

 завершення реконструкції стадіону „Спартак”; 

 збільшення кількості мешканців міста які будуть охоплені фізкультурно-

оздоровчою та спортивною роботою; 

 підвищення результативності спортсменів міста; 

 запровадження доступних та ефективних видів послуг (оздоровчі, 

рекреаційні, реабілітаційні і спортивні) для різних груп населення. 

 

20.  Інформаційний простір 

Газета «Іскоростень» у 2018 році здобула перемогу в щорічному обласному 

конкурсі до Дня журналіста в номінації «Кращий журналістський матеріал». 

Завершено перший етап організаційних питань проекту «Радіо громад» по 

запровадженню ФМ-радіо – подано та затверджено документи для участі у 

конкурсі на прорахунок радіочастот для міста в «Українському державному 

центрі радіочастот».  

Основні напрями діяльності: 

 організація і проведення прямих телеефірів з міським головою, посадовими 

особами місцевого самоврядування та телефонного зв’язку «гаряча лінія»; 

 випуск друкованої продукції (брошури, буклети, листівки, довідники); 

 підготовка матеріалів для випуску сіті-лайтів соціального характеру; 

 робота із створення англомовної версії офіційного сайту; 

 прийом і аналіз звернень громадян; 

 інформування населення за допомогою соціальних мереж. 

Інструмент виконання:  

 загальноміська «Програма підтримки розвитку засобів масової інформації 

комунальної форми власності Коростенської міської ради на 2017-2019 роки»; 

 загальноміська Програма «Створення міської автоматизованої 

інформаційної системи на 2017-2019 роки». 

Проблемні питання комунальних ЗМІ: 

 відсутність вежі для цифрових трансляцій; 

 зменшення кількості радіоточок; 

 заповнення інформаційного простору безкоштовними виданнями, що 

значно впливає на процес передплати. 

Очікувані результати: 

 створена англомовна версія офіційного сайту; 

 розроблення бренду міста та брендбуку. 

ЗМІ: 

 організація місцевого FM-радіомовлення та відмова від проводового 

мовлення; 

 інтеграція радіомовлення в мережу мовлення телеканалу «КоростеньТБ» та 

мережу інтернет; 

 збільшення кількості передплатників газети «Іскоростень». 
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21. Житлово-комунальне господарство 
На кінець 2018 року послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій надають: КВЖРЕП №1 (92 житлові будинки, 

загальна площа – 294,6 тис.м
2
), ТОВ «КВЖРЕП № 2» (31 житловий будинок -

110,9 тис.м²), ПП «Коростенський житловий сервіс № 5» (54 житлові будинки - 

55,6 тис.м²), ПП «Коростенський житловий сервіс № 4» (12 житлових будинків 

- 24,7 тис.м²), ЖОК «Локомотив» (2 багатоквартирні будинки - 13,237 тис. м²). 

Також у місті функціонує 56 ОСББ, які обслуговують 75 

багатоквартирних житлових будинків загальною площею 259,97  тис.м² (що 

складає близько 40% від загальної площі багатоквартирного житлового фонду 

міста). В 2018 році створено 9 нових ОСББ. 

           Проблемні питання розвитку: 

 зношення мереж централізованого водопостачання, водовідведення та 

теплопостачання; 

 неправомірне встановлення індивідуального опалення, що призводить до 

розбалансування системи централізованого опалення в житлових будинках; 

 відсутність фінансування значущих для міста об’єктів, а саме: 

реконструкції очисних споруд каналізації, будівництва полігону для твердих 

побутових відходів та притулку для безпритульних тварин. 

Основні напрями діяльності: 

 проведення реконструкції, поточного та капітального ремонту міських 

доріг та тротуарів, пристосування вулиць і переходів для потреб осіб із 

функціональними вадами (зокрема, інвалідів у колясках); 

 заміну мереж централізованого водопостачання, водовідведення та 

теплопостачання з використанням сучасних матеріалів;  

 залучення інвестицій для вирішення екологічних і комунальних проблем 

міста; 

 придбання сучасної спеціалізованої техніки для комунальних 

підприємств;  

 впровадження на підприємствах комунального господарства енерго-

зберігаючих технологій та зменшення споживання природного газу та 

електроенергії;  

 співфінансування з міського бюджету проведення капітального ремонту 

житлового фонду; 

 капітальний, поточний ремонт та реконструкція об’єктів благоустрою 

міста, а також мереж централізованого водопостачання, водовідведення та 

теплопостачання; 

 корегування тарифів на житлово-комунальні послуги у разі зміни вартості 

складових тарифу. 

Інструмент виконання:  

 загальноміська «Програма розвитку житлово-комунального господарства 

міста Коростеня на 2017-2021 роки»; 

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

Очікувані результати: 

 поліпшення технічного стану житлового фонду міста та благоустрою 

прибудинкових територій;  

 зменшення витрат населення на оплату послуг водо-, теплопостачання, в  

результаті встановлення приладів обліку;  

 поліпшення зовнішнього освітлення, технічного стану об'єктів 

благоустрою; 

 покращення стану доріг, вулично-дорожньої мережі; 

 розвиток конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг, створення 3 

нових ОСББ. 

Показники  
2017 р. 

факт 

2018 р. 

очік.вик. 

2019 р. 

прогноз 

2019 р. у 

% до 

2018 р. 

Наявність житлового фонду на кінець року, 

тис.м.кв. 

408,80 404,80 404,80 100,00 

 

Вартість житлово-комунальних послуг – всього, 

млн.грн. 

156,78 

 

192,45 214,40 111,41 

у тому числі: з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, млн.грн. 

8,12 13,33 14, 66 110,00 

централізованого опалення та гарячого 

водопостачання, млн.грн. 

111,93 127,96 140,75 110,00 

централізованого водопостачання та 

водовідведення, млн.грн. 

34,29 48,16 55,38 115,00 

вивезення побутових відходів, млн.грн. 2,45 3,00 3,60 120,00 

Кредиторська заборгованість у житлово-

комунальному господарстві - всього, млн.грн. 

81,64 78,73 79,60 101,10 

у т.ч. за спожитий природній газ 62,34 60,15 60,50 100,58 

електроенергію, млн.грн. -  - - - 

Обсяг інвестицій в житлово-комунальне 

господарство всього, млн.грн. 

57,81 96,47 158,09 163,87 

 

у тому числі з міського бюджету, млн.грн. 56,87 95,20 158,09 166,06 

Державного (обласного) бюджету, млн.грн. 0,94 1,26 - - 

Дебіторська заборгованість у житлово-

комунальному господарстві - всього, млн.грн. 

64,64 47,07 47,50 100,90 

Обсяг боргу населення, млн.грн. 33,09 35,06 34,90 99,45 

Рівень оплати насаленням житлово-комунальних 

послуг, % 
91,58 93,43 93,78 - 

 

22.  Навколишнє природне середовище 

У 2018 році розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 р. 

№ 529-р «Про виділення коштів для здійснення у 2018 році природоохоронних 

заходів» Комунальному виробничо-господарському підприємству з державного 

бюджету були виділені кошти в сумі 30 млн.грн. на реалізацію проекту 

«Будівництво полігону твердих побутових відходів для м. Коростеня І - ІІІ 

черга». 
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Протягом 2018 року ліквідовано 667 м³ стихійних сміттєзвалищ на суму 

99,8 тис. грн. 

Проблемні питання розвитку: 

 будівництво полігону ТПВ для м. Коростеня; 

 замулення та обміління русла р. Уж, захаращення її берегів звалищами 

ТПВ і будівельними відходами; 

 неефективна робота міських очисних споруд каналізації, які потребують 

реконструкції; 

 значний термін експлуатації водопровідних і каналізаційних мереж, що є 

причиною частих аварій, які зумовлюють великі втрати води та її вторинне 

забруднення;  

 відсутність споруд очистки зливових стоків у м. Коростень, надходження 

по зливовій каналізації в річку господарсько-побутових стоків; 

 потреба в реконструкції греблі в районі м’ясокомбінату, руйнування 

гідротехнічної споруди в с. Поліське; 

 низькій рівень екологічної свідомості. 

Основні напрями діяльності: 

 продовження робіт по будівництву полігону ТПВ для м. Коростеня; 

 комплексна охорона міських природних ресурсів міста; 

 активне залучення засобів масової інформації до інформування населення 

щодо стану довкілля та формування екологічного мислення населення; 

 проведення моніторингових досліджень якості води децентралізованих 

джерел водопостачання; 

 виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику. 

Інструмент виконання: загальноміська «Комплексна програма 

благоустрою та покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018-2021 

роки». 

Очікувані результати: 

 визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг  

згідно з проектом землеустрою та винесення їх в натуру; 

 розчищення русла р.Уж та р. Кремно; 

 будівництво, реконструкція очисних споруд зливової каналізації; 

 реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд. 

 

23.  Природна та техногенна безпека 
В 2018 році проводились заходи по підвищенню безпеки життєдіяльності 

міста, рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за 

призначенням та загального рівня техногенно-екологічної безпеки.  

Проблемні питання розвитку: 

 зменшення кількості радіоточок, застаріле обладнання системи 

централізованого оповіщення;  

 відсутність фінансування для обладнання хімічно-небезпечного 

підприємства КП «Водоканал» системою раннього виявлення надзвичайних 
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ситуацій, забезпечення персоналу підприємства засобами індивідуального 

захисту;  

 аварійний стан гідроспоруд в с. Поліське та в районі Коростенського 

району електромереж;  

 необхідність відновлення захисних споруд цивільного захисту, 

проведення ремонту підвальних і заглиблених приміщень, які при необхідності 

будуть переобладнанні під найпростіші укриття; 

Основні напрями діяльності: 

 проведення навчань (тренувань) щодо безпеки життєдіяльності з 

органами управління та силами цивільного захисту;  

 проведення заходів щодо виконання програм з цивільного захисту в 

навчальних закладах;  

 перевірка готовності підприємств до надзвичайних ситуацій;  

 перевірка готовності рятувальних служб до дій за призначенням;  

 попередження нещасних випадків на водних об’єктах, створення 

безпечних умов для користування водними об’єктами та організації відпочинку 

на воді;  

 захист населення і довкілля від пожеж та їх наслідків;  

 попередження надзвичайних ситуацій пов’язаних із підтопленням 

території міста та ліквідація його наслідків;  

 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в засобах масової 

інформації щодо правил безпеки життєдіяльності, порядку дій при загрозі або 

виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру.  

Інструмент виконання: загальноміська «Програма забезпечення 

техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території міста 

Коростеня від надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки». 

Очікувані результати: 

 підвищення безпеки життєдіяльності населення міста;  

 підвищення рівня готовності органів управління та сил цивільного 

захисту до дій за призначенням;  

 підвищення загального рівня техногенно-екологічної безпеки на території 

міста.  

 

24.  Охорона праці на виробництві 

З початку 2018 році в місті сталося 8 нещасних випадків на виробництві 

(2017 р. – 4), із них 4 на ПрАТ «Трубосталь».  Випадки смерті відсутні (2017 р. 

– 1).  

 В 2018 році продовжував діяти встановлений державою мораторій на 

перевірки. Перевірки здійснювались у випадку настання нещасного випадку 

або у разі надходження скарги на суб’єкта господарювання. 

Основні напрямки діяльності: підвищення культури охорони праці 

шляхом інформаційної-роз’яснювальної роботи в засобах масової інформації 

про виробничі  небезпеки  та  ризики які існують в місті. 

Очікувані результати: формування превентивної культури охорони 
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праці (запобігання виробничого травматизму). 

 

25.  Зміцнення законності і правопорядку 

В 2018 році відбулось зменшення кількості вчинених «особливо тяжких» 

та «тяжких» правопорушень на 9,5% та 17,2% відповідно, квартирних крадіжок 

на 28,3%, незаконних заволодінь транспортними засобами на 31,3%, шахрайств 

на 4,8%. 

Проблемні питання розвитку (Коростенський відділ поліції): 

 неналежне функціонування системи відеоспостереження  на території 

міста Коростень; 

 незадовільне матеріально-технічне забезпечення. 

Основні напрями діяльності: 

 охорона правопорядку, протидія організованій злочинності, корупції та 

хабарництву; 

 попередження розповсюдження наркозлочинності на території міста; 

 профілактична робота по запобіганню скоєння правопорушень, майновим 

злочинам, втягнення неповнолітніх до вживання алкогольних та наркотичних 

засобів, профілактика підліткової злочинності; 

 профілактична робота з батьками щодо підвищення виховного 

потенціалу; 

 проведення профілактично-роз’яснювальної роботи серед учасників 

дорожнього руху з метою пропаганди безпечної поведінки, попередження 

аварійності, зменшення тяжкості її наслідків, підвищення дисципліни водіїв. 

 забезпечення відкритості інформаційної політики, взаємодія зі ЗМІ щодо 

оперативного інформування та надання фахових коментарів про діяльність 

органів внутрішніх справ міста. 

Інструмент виконання: комплексна загальноміська «Програма 

профілактики злочинності в місті Коростені на 2017-2020 роки». 

Очікувані результати: 

 підвищення рівня громадського порядку від кримінальних проявів; 

 зниження кількості кримінальних правопорушень, вчинених дітьми та 

стосовно них; 

 підвищення рівня правової культури учасників дорожнього руху, 

зниження тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод; 

 налагодження соціального діалогу поліції з громадськістю, підвищення 

рівня довіри громадян до органів внутрішніх справ. 
 

 

 

Керуючий справами виконкому                                            А. Охрімчук 
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Додаток до програми 

економічного і соціального розвитку 

 міста Коростеня на 2019 рік  
 

Перелік загальноміських програм, які  плануються реалізовуватись  

в місті Коростень в 2019 році 
№ Назва програми  Відповідальний 

виконавець 

Бюджет програми на 

2019 рік,  тис.грн. 

Всього   в т.ч. з 

міського 

бюджету 

Енергетичні ресурси, енергозбереження, енергоменеджмент 

1.  Програма  впровадження системи 

енергетичного менеджменту в місті 

Коростень на 2017-2019 роки 

Управління 

економіки 

10000,0 10000,0 

2.  Програма енергозбереження та 

енергоефективності міста Коростеня на 

2019-2021 роки 

Управління 

економіки  

115,3 115,3 

Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій  

3.  Програма розвитку земельних відносин у 

м.Коростень на 2017-2021 роки  

Відділ архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів 

1801,3 1801,3 

Будівельний комплекс, архітектура та містобудування  

4.  Програма  із створення, розроблення 

містобудівної та проектної  документації  

територій м. Коростеня на період 2017-2019 

роки 

Відділ архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів 

1025,0 1025,0 

Інвестиційна політика  

5.  Програма залучення інвестицій та просування 

позитивного іміджу міста Коростеня на 2017-

2019 роки 

Управління 

економіки  

79,5 79,5 

Розвиток підприємництва  

6.  Програма по підтримці розвитку малого 

підприємництва в місті Коростені на 2017-

2019 роки 

Управління 

економіки  

321,5 321,5 

Зайнятість населення та ринок праці  

7.  Програма зайнятості населення міста 

Коростень на 2018-2020 роки  

Коростенський 

центр зайнятості 

32200,0 350,0 

Соціальний захист населення  

8.  Міська комплексна програма «Турбота» на 

2017-2021 роки 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення  

7620,0 

 

 

7620,0 

Охорона здоров’я населення 

9.  Міська програма розвитку охорони здоров’я 

на 2017-2019 роки 

Центральна міська 

лікарня  

75019,2 75019,2 

10.  Програма розвитку Коростенської підстанції 

екстреної медичної допомоги КУ «ЦЕМД та 

МК» Житомирської обласної ради на 2018-

2020 роки 

Відділ охорони 

здоров’я 

50,0 50,0 

Освіта і наука 

11.  Програма розвитку освіти м.Коростеня на 

2017-2021 р 

Відділ освіти 13983,3 13983,3  

Культура, туризм, екскурсійна діяльність  

12.  Комплексна програма реалізації культурно-

масових заходів, розвитку туризму та 

збереження культурної спадщини  в 

Відділ культури і 

туризму, 

Туристично-

3291,5 3291,5 

http://www.korosten.in.ua/images/Proekt_Rishen/7_ckluk/11/prs-11-22.pdf
http://www.korosten.in.ua/images/Proekt_Rishen/7_ckluk/11/prs-11-22.pdf
http://www.korosten.in.ua/images/Proekt_Rishen/7_ckluk/11/prs-11-21.pdf
http://www.korosten.in.ua/images/Proekt_Rishen/7_ckluk/11/prs-11-21.pdf
http://www.korosten.in.ua/images/Proekt_Rishen/7_ckluk/11/prs-11-21.pdf
http://www.korosten.in.ua/images/Proekt_Rishen/7_ckluk/11/prs-11-21.pdf
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м.Коростеня на 2017-2021 роки 

 

інформаційний 

центр 

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю 

13.  Програма «Молодь і родини міста 

Коростеня» на 2017-2021 роки 

Відділ у справах 

сім’ї, молоді, 

фізичної культури 

та спорту 

1645,0 1645,0 

14.  Міська програма щодо виконання заходів 

загальнодержавної програми «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини» на 2019-2022 роки 

Служба у справах 

дітей  

100,0 100,0 

15.  Міська програма забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа на 2017 – 2020 

роки 

Служба у справах 

дітей  

300,0 300,0 

Фізична культура і спорт  

16.  Програма розвитку фізичної культури і 

спорту на 2017-2020 роки 

Відділ у справах 

сім’ї, молоді, 

фізичної культури 

та спорту 

18404,0 18404,0 

Інформаційний простір  

17.  Програма підтримки розвитку засобів масової 

інформації комунальної форми власності 

Коростенської міської ради на 2017-2019 роки 

КП 

«Коростеньмедіа» 

3674,3 3224,3 

18.  Програма «Створення міської 

автоматизованої інформаційної системи на 

2017-2019 роки» 

Виконавчий комітет 

Коростенської 

міської ради 

273,5 273,5 

Житлово-комунальне господарство  

19.  Комплексна програма благоустрою та 

покращення стану довкілля міста 

Коростеня на 2018-2021 роки 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства  

140896,2 85896,2 

20.  Програма розвитку житлово-комунального 

господарства міста Коростеня на 2017-2021 

роки  

67895,0 61560,0 

Природна та техногенна безпека  

21.  Програма забезпечення техногенної та 

пожежної безпеки, захисту населення і 

території міста Коростеня від надзвичайних 

ситуацій на 2017-2021 роки   

Відділ з питань 

цивільного захисту 

1640,0 1640,0 

Зміцнення законності та правопорядку  

22.  Комплексна програма профілактики 

злочинності в місті Коростені на 2017-2020 

роки 

ДНД «Яструб», 

відділ поліції 

3748,0 3493,0 

Розвиток громади  

23.  Програма по реалізації Стратегічного плану 

розвитку міста  Коростеня  на 2017-2019 роки 

Управління 

економіки  

231,0 231,0 

24.  Програма розвитку органів самоорганізації 

населення в місті Коростені на 2017-2020 

роки 

ГО «Спілка 

вуличних комітетів» 

180,0 180,0 

25.  Програма розвитку місцевого 

самоврядування у місті Коростені на 2017-

2020 роки 

Виконавчий комітет 

Коростенської 

міської ради 

224,0 224,0 

 ВСЬОГО по програмам   384717,6 290827,6 

 

 

Керуючий справами виконкому                                            А. Охрімчук 


