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1. Промисловий комплекс  

В 2019 році спостерігалась спад в роботі промислового комплексу міста. 

Обсяг виробництва склав 3249,9 млн.грн., що на 18,8% менше ніж в 2018 році.  

 
2019 р., 

млн. грн. 

2018 р., 

млн.грн. 

(з урах. інд. 

цін) 

2019 р. 

у % до 

2018р. 

(з 

урах. інд.  

цін) 

Індекс 

промислового 

виробництва, % 

(січень – 

листопад) 

п

о 

област

і 

по 

Ук

раїні 

Обсяг промислового  

виробництва  
3249,9 4003,6 81,2 92,4 98,8 

За звітний період незначний спад промислового виробництва   

спостерігається як в цілому в Україні, так і в Житомирській області. 
 

Індекси промислового виробництва по м. Коростень  

в розрізі галузей виробництва 

Показники 
2019 р. 

прогноз 
2019 р. 
Факт 

2018 р. 
факт 

Індекс промислового виробництва, %  115,9 81,2 108,5 

в т.ч.: - - - 

Добування інших корисних копалин та 

розроблення кар’єрів, % 
109,2 95,7 107,6 

Виробництво харчових продуктів, % 85,0 106,5 52,2 

Виробництво хімічних речових та хімічної 

продукції, %  
102,8 93,9 100,9 

Виробництво машин та устаткування, % 100,3 82,8 112,9 

Металургійне виробництво, %  101,1 67,0 109,5 

Виробництво одягу, %  110,2 79,7 103,1 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної  

продукції, %  
108,6 47,3 197,0 

Оброблення деревини та виготовлення виробів з 

деревини та корка, крім меблів, % 
141,1 91,6 95,5 

Виробництво електричного устаткування, %  104,7 73,5 122,8 

Виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції, % 
100,7 95,9 134,5 

Виробництво готових металевих виробів, крім 

машин та устаткування, % 
101,9 65,9 95,7 

Серед галузей, що суттєво зменшили випуск продукції: металургійне 

виробництво (на 33%), виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 

(на 52,7%), виробництво готових металевих виробів (на 34,1%). Єдина галузь, 

що наростила обсяги виробництва на 6,7% - харчова. 

В 2019 році припинили виробничу діяльність на ТОВ «Коростенський 

індустріальний парк» та ПрАТ «Трубний завод «Трубосталь». 

Питома  вага обсягу реалізованої промислової продукції підприємствами 



  

м. Коростеня в області залишається не змінною та посідає друге місце після  

м. Житомир. Обсяг реалізованої промислової продукції на 1 коростенця склав   

57,8 тис. грн. 

Обсяг реалізованої промислової продукції по містах 

за січень-жовтень 2019 року 
 

Обсяг реалізованої 

промислової 

продукції на 1 

мешканця, тис.грн. 

Обсяг реалізованої промислової продукції  

(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 

млн. грн. 
у % до всієї  

реалізованої продукції 

Житомирська область  31,4 37974,1 100,0 
м.Житомир 56,8 14950,8 39,4 
м.Бердичів 37,7 2815,5 7,4 
м.Коростень 57,8 3653,5 9,6 
м.Малин 67,6 1753,4 4,6 
м.Нов.-Волинський 21,4 1200,6 3,2 

 

2. Енергетичні ресурси, енергозбереження, енергоменеджмент  

Енергетичні ресурси та енергозбереження 
Енергопостачальними підприємствами міста в 2019 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 та реалізовувати енергоефективні 

проєкти.  

 Енергетичний менеджмент 

В бюджетних установах та організаціях міста за допомогою 

інформаційної он-лайн системи продовжується здійснюватись моніторинг 

споживання енергетичних ресурсів. Так, за даними інформаційної системи 

енергомоніторингу, за рахунок впровадження енергоефективних заходів, 

реалізації енергоефективних проєктів та ощадного використання енергії 

закладами бюджетної сфери в 2019 році суттєво скоротився рівень споживання 

теплової енергії, а саме на 26%. Використання газу знизилось     у 8 р. в зв’язку 

з тим, що комунальна установа Стадіон «Спартак» перейшла на тверде паливо. 

Вартість проєкту склала 0,6 млн. грн. Споживання холодної води в звітному 

періоді зменшилось на 6%, навіть не зважаючи на проведення великої кількості 

ремонтних робіт.  

Видатки на оплату енергоносіїв порівняно з відповідним періодом 

минулого року зросли на 5% і склали 23,03 млн. грн. Цінова політика тарифу по 

всім категоріям ресурсів залишилась на рівні минулого року. 
 

3. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій 

На всіх етапах розвитку людської цивілiзацiї трансформацiя земельних 

вiдносин належала до найскладніших проблем i найважливiших напрямiв 

реалiзації соцiально-економiчної полiтики. 



  

На сьогодні ситуація щодо володіння, користування і розпорядження 

землею залишається складною і такою, що вимагає невідкладного поліпшення.  

         Основним завданням для розвитку земельних відносин в місті є 

визначення та реалізація основних напрямків, спрямованих на удосконалення 

земельних відносин та створення сприятливих умов для сталого розвитку 

землекористування. 

Так, в 2019 році продано у власність 10 земельних ділянок (5,4 га) 

несільськогосподарського призначення на суму 12,58 млн. грн, що на 9,87 млн. 

грн більше ніж за аналогічний період 2018 року. 

Передано в оренду для здійснення підприємницької та іншої діяльності 67 

земельних ділянок (72,3 га). Надходження від оренди земельних ділянок до 

міського бюджету в 2019 році склали 8,75 млн. грн. 

Розпочато застосування розробленого програмного продукту для ведення 

контролю за повною і своєчасною сплатою орендних платежів за користування 

земельними ділянками.  

В 2019 році укладено 4 договори про добровільне відшкодування збитків 

(неодержаного доходу) та стягнуто 65,9 тис. грн. 

У 2019  році  до прокуратури поданого подано 4  справи на суму збитків       

4,1 млн. грн. 

Показники 
Одиниця 
виміру 

План 
2019 р. 

 

Звіт 
2019 р. 

 

Звіт 
2018 р. 

 

2019 р. у % 

до 
2018 р. 

Продано у власність земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення  
од. 18 10 9 111 

га 28,1 5,4 17,2 31,4 

Сума коштів, які надійшли до міського 

бюджету від продажу земель 

несільськогосподарського призначення 
млн. грн. 12,0 12,58 2,703 465,4 

Передано в оренду земельних ділянок для 

здійснення підприємницької та іншої 

діяльності 

од. 48 67 64 104 

га 40,1 72,3 69,4 104,2 

Сума коштів, які надійшли до міського 

бюджету від оренди земельних ділянок тис. грн. 52,0 8,746 8,087 108 

Проведено земельних аукціонів од. 5 5 2 250 

 

4. Будівельний комплекс, архітектура та містобудування    

В 2019 році проводилася робота з оновлення містобудівної документації та 

контроль за її дотриманням під час забудови міста, підготовлено та видано 

містобудівні умови та обмеження для реалізації інвестиційних проєктів 

(будівництво електростанції, багатофункціонального комплексу, заводу). 

У першому півріччі 2019 року в м. Коростень прийнято в експлуатацію 

592,7 кв. м. житла у розрахунку на 10 тис. осіб. 

   

 



  

5. Транспортний комплекс та зв’язок 

Автомобільний транспорт 

Міська автотранспортна мережа складається із 17 маршрутів (2 з яких 

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

Вартість проїзду в міському транспорті складає 6,00 грн. 

У 2019 році в міському бюджеті передбачено кошти на часткову 

компенсацію пільгового проїзду в міському транспорті в розмірі 3,0 млн.грн. 

Видатки з Державного бюджету на дані цілі – відсутні.  

Залізничний транспорт 

За даними Дирекції залізничних перевезень у 2019 році очікується 

зменшення кількості відправлених зі станції Коростень вантажів на 25,1% (12,5 

млн. тонн), але збільшення пасажирів на 9,5% (0,795 млн. осіб). 

Відсутність фінансування пільгового перевезення пасажирів залізничним 

транспортом із державного бюджету призвела до судових спорів між 

залізницею та управлінням праці соціального захисту населення виконавчого 

комітету Коростенської міської ради. Відповідно до рішень суду 

(відшкодування заборгованості за 2015 р.) на рахунок управління праці та 

соціального захисту населення накладено арешт на суму 3,0 млн. грн.  

У 2019 році для забезпечення пільгового проїзду пасажирів залізничним 

транспортом із міського бюджету виділено 3,0 млн. грн.  

Послуги доставки та зв’язку 

ПАТ «Укрпошта» під впливом високої конкуренції кардинально змінило 

стратегію у своїй роботі. Обсяг надання послуг Центром поштового зв’язку №2 

у 2019 р. зросли на 9,8%, що пов’язано з оптимальним рівнем ціни на доставку 

посилок у порівнянні з конкурентами.   

На території міста активно працюють такі служби кур'єрської доставки: 

Нова Пошта, АвтоЛюкс, ІнТайм, Делівері, Нічний Експрес, Поштомати 

ПриватБанку. 

У сфері надання послуг стаціонарного телефонного зв’язку 

продовжується зниження кількості абонентів, що пов’язано з активним 

розвитком та розширенням послуг мобільних операторів. 

У 2019 році з міського бюджету на відшкодування витрат, пов'язаних із 

наданням населенню міста пільг з оплати послуг зв’язку, виділено 1,0 млн.грн. 

 

6. Фінансово-бюджетна політика 

Виконання Державного бюджету  

До Державного бюджету від суб’єктів господарювання міста Коростень 

надійшло 217,8 млн.грн.  податків і платежів, що на 16,2% більше ніж в         

2018 році, але на 4,7% менше запланованого. 

Найбільш бюджетонаповнюючим є податок на додану вартість, який 

склав 91,8 млн.грн. (42,1%) та податок на прибуток 16,0 млн.грн. (7,3%). 

Планові показники надходжень по даним податкам не виконано відповідно на 

6,8% та 1%. 

Виконання місцевого бюджету 

Доходи місцевого бюджету без трансфертів з Держбюджету становили 



  

351,0 млн. грн., виконання планових показників – 119,6%. 

Питома вага бюджету розвитку у загальному обсязі місцевого бюджету 

(без трансфертів) становить 1,6%, проти 0,4% в минулому році. 

Видатки бюджету міста в 2019 році становили 690,9 млн.грн., що на 6,9% 

менше, ніж в 2018 році. 

Найбільша частина видатків припадає на освіту - 35%, соціальний захист 

та соціальне забезпечення – 27%, охорону здоров’я – 14,3%. 

 

7. Управління об’єктами комунальної власності 

Сьогодні, особливу актуальність набуває питання забезпечення 

ефективності управління об’єктами комунальної власності. Нездатність 

ефективно управляти комунальним майном може стати причиною його 

часткової або повної втрати. Головними вимогами до використання 

комунальної власності з позицій ефективної її експлуатації та управління є 

максимально збалансоване поєднання принципів економічної ефективності та 

соціальної відповідальності  Коростенської міської ради за забезпечення 

життєдіяльності територіальної громади  та соціально економічних інтересів 

населення міста.  

Надзвичайно важливим є забезпечення дієвого контролю за 

використанням комунального майна територіальної громади м. Коростеня за 

цільовим призначенням, вчасне нарахування орендної плати, її стягнення та 

перерахування її до бюджету м. Коростеня. 

Раціональне управління  об’єктами комунальної власності  та створення 

вільного доступу громадян до інформації щодо використання майна 

забезпечить  додаткові надходження до міського бюджету,   збереження 

комунальної власності,  інвестування орендарями   коштів в поліпшення   

об’єктів комунальної власності. 

До міського бюджету від приватизації об’єктів комунальної власності за  

2019 рік надійшло 59685,87 грн. 

Проведено два електронних аукціонна в системі «Прозоро.Продажі» 

об’єктів комунальної власності: 

- нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 28,5 кв.м. по  

вул. Білокоровицьке шосе,6, приміщення   № 140, ціна продажу складає 54720 

грн. з ПДВ, покупець - фізична особа. 

- нежитлової будівлі туалету загальною площею 20,6 кв.м. по вул. 

Грушевського,120-А, ціна продажу 14900,00 грн. з ПДВ, покупець - юридична 

особа. 

Підготовлені відповідні документи для проведення 27.01.20р. аукціону 

для приватизації  нежитлового приміщення, їдальні по вул. Білокоровицьке 

шосе, 8. 

За 2019 рік до міського бюджету від оренди комунального майна  

надійшло 612 341,31 грн. 

Відповідно до інформації представленої балансоутримувачами станом на 

01.01.2020р. в оренду юридичним та фізичним особам здається 186 об’єктів  

міської комунальної власності (включаючи індивідуально-визначене майно та 



  

транспорт), загальною площею 30463,3 кв.м, заборгованість складає 132 618,66 

грн. (0,6 міс.).  

 
Показники  Одиниця 

виміру 
План  

2019 р. 

 

   Звіт 
   2019 р. 

 

   Звіт 
   2018 р. 

  

2019 р. у % 

до  
2018 р. 

Кількість приватизованих  та 

відчужених об’єктів  комунальної 

власності. 

 
од. 

 
4 

 
2 3 70 

Надходження від  приватизації об’єктів 

комунальної власності до міського 

бюджету 
тис. грн. 400 59,68 263,8 23 

Кількість об’єктів переданих в оренду. од. 168 186 178 109 
Загальною площею тис. кв.м. 31,1 30,463 32,78 93 
Надходження від оренди комунального 

майна 
тис. грн. 300,0 612,341 471,75 130 

Заборгованість  по орендним платежам, 

міс.   
міс. - 0,6 0,3 - 

 

8. Інвестиційна діяльність 

У травні 2019 року керуючою компанією індустріального парку 

«Коростень» ПрАТ «Коростенський завод МДФ» шляхом конкурсу обрано 

першого учасника парку – ТОВ «БФ Проект». Компанією представлено бізнес-

план будівництва меблевої фабрики на території 9 га, планується створити 200 

нових робочих місць, а обсяг інвестицій складе 10,0 млн. євро. Станом на 

кінець року завершено будівництво фабрики, але, враховуючи негативні 

коливання в деревообробній галузі, будівля використовуватиметься як 

транзитний склад. Витрати на облаштування парку та будівництво склали  

40,0 млн.грн.  

За реалізацію практики щодо розбудови індустріального парку 

«Коростень» місто стало переможцем всеукраїнського конкурсу «Кращі 

практики місцевого самоврядування», який проводить Міністерство розвитку 

громад та територій України у співпраці з Програмою Ради Європи 

«Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» в напрямку 

«Заходи та рішення органів місцевого самоврядування, спрямовані на ріст 

доходів місцевого бюджету». 

Розпочато впровадження проєкту по створенню логістичного центру в 

м.Коростені, що буде спеціалізуватися на логістичних та митних послугах для 

товарів промислової групи. Запланований строк реалізації проєкту 24 місяці. 

Планується створення 40 нових робочих місць.  

Протягом року проведено низку зустрічей з потенційними інвесторами: 

компанією EMSOLT (будівництво сонячної електростанції), чеською 

фінансовою групою RSJ (альтернативні види опалення), компанією з Данії 

(розміщення потужностей з пошиття одягу), Міжнародною спілкою бізнесменів 

України та Туреччини; продовжено роботу з державною установою 

UkraineInvest та Агенцією регіонального розвитку Житомирської області. 



  

Підписано меморандум про співпрацю з  ГО «Інститут вільних економічних 

зон». 

Проводилась співпраця з ТОВ «Регіональні енергетичні системи» щодо 

будівництва сонячних електростанцій на земельній ділянці площею 67 га. 

В І півріччі 2019 року обсяг капітальних інвестицій по м. Коростень склав 

77,0 млн.грн. (16 результат в загальнообласному рейтингу та 3 – серед міст 

обласного значення) (в 2018 році – 216,8 млн.грн.). 

В рейтингу інвестиційної прозорості міст України, що організовується 

міжнародною антикорупційною організацією Трансперенсі Інтернешнл 

Україна, Коростень в І півріччі 2019 року посіло 11 місце (17 місце в 2018 році), 

а в рейтингу інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх 

громад України від Регіонального центру економічних досліджень та підтримки 

бізнесу серед міст з населенням до 100 тис. осіб Коростень має 5 місце та 1 в  

Житомирській області. 

В 2019 році місто активно співпрацювало з різними міжнародними 

проєктами та програмами: 

- Європейська ініціатива «Мери за економічне зростання»: 

- в ході візиту до Коростеня міжнародного консультанта Антоніо Кастро 

отримано позитивну оцінку роботи міста в рамках ініціативи; 

- у вересні 2019 року відбувся візит по обміну досвідом фахівців з Данії 

та керівництва проєкту (організовано візити до індустріального парку 

«Коростень», «Коростенського заводу МДФ» та УХЛК, проведено Круглий стіл 

«Сталий економічний розвиток Коростенського регіону: можливості та 

ризики»); 

- отримано позитивну оцінку виконання Плану місцевого економічного 

розвитку міста Коростеня до 2020 року; 

- Європейська ініціатива «Угода мерів» - взято участь в програмі з 

обміну досвідом «Від міста до міста» (березень - навчальний візит до Латвії), 

підготовлені проєктні пропозиції для інвестиційного портфелю Угоди мерів та 

Європейського Інвестиційного Банку; 

- проєкт «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів 

та розвиток польсько-українського економічного співробітництва» - 
пройдено навчання по програмі «Академія менеджерів з розвитку», взято 

участь у низці семінарів, в навчальному візиті до Польщі; 

- проєкт ПРООН «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в 

енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах 
України шляхом застосування механізму ЕСКО» – за сприяння проєкту 

реалізовано механізм енергосервісу (місто стало першим в Житомирській 

області): відібрано ЕСКО-компанію, яка встановила та на сьогоднішній день 

обслуговує 4 індивідуальні теплові пункти в  ЗОШ №9, ЗОШ №1, колегіумі та 

ЦРД №18. За кошти проєкту в ЦРД №18 встановлено систему вентиляції та 

рекуперації. Фактична економія на оплату теплової енергії після встановлення 

індивідуальних теплових пунктів по зазначеним закладам за листопад-грудень 

2019 року склала 155,6 тис.грн. 



  

- отримано перемогу в І турі конкурсу проєкту «Просування сталих 

енергетичних рішень в громадах (приклади з практики)» від ГО «Екоклуб» 

(м. Рівне) за підтримки МЗС Норвегії зі спільним проєктом з ТОВ «Полісся 

Екоенерго» по реконструкції котельні по вул.Героїв Небесної Сотні, 12 

(відбувається підготовка до ІІ туру);  

- за підтримки Німецького енергетичного агентства DENA здійснено 

навчальну поїздку до Німеччини; 

- підготовлені проєктні заявки на конкурси від: спільного проєкту Швеції 

та ПРООН «Посилене партнерство для сталого розвитку» (поводження з 

відходами), Асоціації міст України (гендерні ініціативи), посольства Болгарії в 

Україні (Школа підприємництва);  

- протягом року взято участь в низці навчальних та інформаційних  

заходах організованих міжнародними програмами та проектами: U-LEAD,  GIZ, 

ПРООН.  

 

9. Розвиток підприємництва 
Станом на 01.10.2019 року в місті налічується 336 малих і середніх 

підприємств та 2273 фізичних осіб-підприємців. У порівнянні з 2018 роком, 

кількість юридичних осіб зменшилася на 10 осіб, фізичних осіб-підприємців – 

на 32 особи. 

Станом на 01.10.2019 року надходження до спеціального фонду міського 

бюджету єдиного податку становлять 22,0 млн. грн., що на 9,9% більше 

показника 2018 року (18,2 млн. грн.) в аналогічному періоді. 

Для забезпечення підтримки діючого бізнесу та тих, хто хоче 

започаткувати власну справу в місті працює Центр підтримки підприємництва. 

Продовжується реалізація проєкту «Школа підприємництва в місті 

Коростень». 

 

10. Торгівля, громадське харчування та побутові послуги 

Споживчий ринок міста 2019 року залишався одним з найбільш кризово-

стійким - мав достатній рівень насичення товарами та послугами.  

На кінець 2019 року у місті працювали 470 стаціонарних закладів торгівлі 

(що на 7 од. менше минулорічного показника), з них: продовольчих – 225 од., 

непродовольчих – 245 од., в тому числі 5 супермаркетів.  

Торгові площі протягом року збільшено на 640 м² (супермаркет 

«Материк», торговельні павільйони в ТЦ «Місто»). Створено 21 нове робоче 

місце.   

В  галузі  торговельного та побутового обслуговування запроваджено 

сучасні стандарти надання послуг (швидка доставка замовлень, поповнення 

мобільних телефонів на касах магазинів, оплата в кредит, попереднє 

індивідуальне замовлення товарів, використання банківських терміналів, 

відкриття  торговельними закладами сторінок в  Інтернеті, тощо ) 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств міста за 9 місяців  

2019 року склав 930,9 млн. грн.,  на одну особу -14799 грн.  Обсяг продажу 

товарів в порівняних цінах за 9 місяців 2019 року зріс на 10,2%. 



  

Розрахункова структура грошових витрат коростенців за 9 місяців 2019 

року така: 

46 % доходу – на продукти харчування і їжу поза домом; 

31 % доходу – на непродовольчі товари; 

14 % доходу – на  оплату послуг; 

  9 % доходу – інші витрати (медицина, проїзд, відпочинок, тощо). 

Найбільше здорожчали по м. Коростеню молочні продукти: масло +32%, 

молоко + 23%, гречана крупа + 47%, борошно, вермішель, хліб від 12 до 29%. У 

порівнянні з 2018 р. подешевшали: пшоно на 20%, рис на 11%, крупа ячна на 

14% та яйця на 19%.  

           Для задоволення попиту мешканців протягом 2019 р. у різних 

мікрорайонах міста було визначено 7 місць сезонної ярмаркової торгівлі 

сільськогосподарською продукцією, що не потребує особливих умов  реалізації. 

Проведено три універсальні виставки - ярмарки. Від виїзної (виносної) торгівлі 

отримано 53,6 тис. грн., що на 15% більше минулорічного показника.  

Протягом 2019 р. до відділу торгівлі та побутового обслуговування  

звернулося 239 споживачів зі скаргами та заявами щодо порушення їх прав, що 

на 10% (або на 21 заяву) більше минулорічного показника. Із всіх розглянутих 

справ 91% вирішено позитивно.  
 

11. Демографічна ситуація  
Чисельність постійного населення м. Коростеня протягом січня-жовтня 

2019 року скоротилась на 365 осіб і станом на 01.11.2019 року становила    63,2 

тис. осіб, наявного – 62,9 тис. осіб.  

Розподіл населення за статтю залишився на рівні 2017-2018 років і 

складав: чоловіки - 45,9%, жінки – 54,1%.   

Населення міста віком від 16 до 59 років складає 60,5%, від 60 і понад 

років – 22,8%, діти віком до 15 років – 16,7%. 

В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року народжуваність 

зменшилась на 5,5%, показник смертності збільшився на 6,5%. Тенденція 

природного скорочення населення спостерігається по всім містам області. 

В 2019 році природне скорочення по місту склало 439 осіб, що 20,3% 

більше показника 2018 року.  

Однією із основних причин 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. 

 

Природний рух населення по містах Житомирської області  

(січень-жовтень 2019 року) 
 

Кількість 

живонароджених 

Кількість 
померлих 

Природний 
приріст, 

скорочення (–) 

2019 р.  2018 р.
 

2019 р. 2018 р.
 

2019 р. 2018р.
 

Житомирська область 8229 9145 16723 16655 -8494 –7510 
м.Житомир 1721 1892 2703 2638 -982 –746 



  

м.Бердичів 533 589 931 946 -398 –357 
м.Коростень 394 417 833 782 -439 –365 

м.Малин 158 204 301 282 -143 –78 
м.Нов.–Волинський 343 396 608 588 -265 –192 

 

В 2019 році спостерігається міграційний приріст населення міста на 74 

одиниці.  

 
Загальний приріст (скорочення) чисельності 

населення у січні–жовтні (народження, 

смертність, міграція) 

 2019 р.  2018 р.
 

Житомирська область -9951 –8630 
м.Житомир -1020 –1377 
м.Бердичів -499 –626 
м.Коростень -365 –169 

м.Малин -177 –97 
м.Нов.–Волинський -306 -143 

 

 

12.  Грошові доходи та заробітна плата 

Станом на 01.07.2019 року середній розмір заробітної плати в місті 

Коростені становить 8916 грн., що на 9,3% більше, ніж в аналогічному періоді 

2018 року. Середньорічний дохід на 1 жителя складає 45,1 тис. грн. 

Розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2019 року становить 4173 грн. 

На кінець року є заборгованість із виплати заробітної плати, 51% якої 

належить підприємству банкруту. 

 

13. Зайнятість населення та ринок праці 

В усіх галузях міста в звітному періоді було зайнято 12,4 тис. осіб. 

Протягом першого півріччя 2019 року суттєвих коливань збільшення або 

зменшення рівня безробіття в місті не спостерігалось. 

Очікується, що протягом 2019 року послугами Коростенського міського 

центру зайнятості скористається 3,6 тис. громадян та на кінець року статус 

безробітного матимуть 800 осіб (697 осіб у 2018 році). У 2020 році буде 

працевлаштовано 1900 осіб, з яких 800 безробітні. 

Прогнозний показник кількості вивільнених працівників за 2019 рік 

становить 72 працівника, проти 43 – у 2018 році. 

 

14. Соціальний захист населення 

Соціальний захист 

Протягом звітного року всі види державних соціальних допомог, крім 

деяких виплат, що стосуються громадян, які потерпіли від наслідків 

Чорнобильської катастрофи, призначено та виплачено вчасно. Виплату 

житлових субсидій у готівковій формі забезпечено в повному обсязі. 

Протягом 2019 року нестабільна ситуація відбулась в частині виплат 

компенсації на харчування потерпілих громадян від наслідків Чорнобильської 



  

катастрофи І та ІІ категорії, а також виплат щодо щорічних відпусток 

відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Не забезпечено на 100% 

санаторно-курортними путівками потерпілих громадян від наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

З метою соціального захисту окремих категорій найменш захищених 

верств населення Коростеня, встановлення додаткових до визначених 

законодавством гарантій щодо соціального захисту населення, затверджена 

міська цільова програма «Турбота».  

В звітному році введено в дію постанову Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років 

«муніципальна няня» від 30.01.2019 №68 та відповідною послугою 

скористались 6 осіб. 

Протягом звітного року надавалась гуманітарна допомога для людей з 

особливими потребами, малозабезпеченим громадянам міста, ветеранам війни, 

а також внутрішньо переміщеним особам зі східних регіонів України 

продуктами харчування, одягом та засобами реабілітації. 

Догляд тяжко хворих людей в місті здійснює «Будинок сестринського 

догляду».  
В звітному періоді медико-соціальну допомогу надано 85 хворим проти 

75 в 2018 році. Вивчались нові методики організації хосписної та паліативної 

допомоги. 

Через відсутність коштів поставлені завдання на 2019 рік виконані на 

25 %. Гостро стоїть питання нестачі постійного кваліфікованого персоналу. 

На утримання закладу (комунальні послуги) в 2019 році з міського 

бюджету витрачено 250 тис. грн., аналогічну суму  

КУ Територіальний центр соціального обслуговування (далі -

Терцентр) 

Чисельність осіб, якими піклується Терцентр становила 1222, проти 1550 

в 2018 році. 

З метою удосконалення діяльності та впровадження інноваційних 

моделей надання соціальних послуг функціонує відділення організації надання 

адресної натуральної та грошової допомоги, де надаються  наступні послуги:  

різання, рубання та доставка дров, косіння трави, розчистка снігу, надання 

допомоги у вигляді одягу та взуття б/в та у вигляді продуктових наборів, 

косметичний ремонт будинків, квартир та прибудинкових територій. 

Зазначеними послугами скористались 444 особи (в 2018 році – 515). 

В 2019 році послугою «Соціальне таксі» скористалося 39 осіб, проти 43 

осіб в 2018 році. 

У Терцентрі функціонує пункт прокату технічних та інших засобів 

реабілітації (інвалідні візки, ходунки, ролятори тощо), послугами якого в 2019 

році скористались 37 осіб.  

На базі відділень соціальної допомоги вдома діє мультидисциплінарна 

команда, метою якої є максимальне наближення соціальних послуг до 



  

населення і комплексний підхід до обслуговування. В 2019 році 

мультидисциплінарною командою  надано 610 послуг,  (в 2018 році – 647). 

В 2019 році реалізовувалась програма «Університету третього віку» при 

відділенні денного перебування. На заняттях відвідувачі отримують нові знання 

та навички, знайомляться з новітніми технологіями, розвивають творчі та 

розумові здібності, вчаться здоровому способу життя. Заходами охоплено 309 

осіб, проведено 47 заходів, бесід, лекцій, екскурсій. 

В 2019 році Терцентром до Коростенського геріатричного пансіонату для 

ветеранів війни та праці на державне утримання влаштовано 12 одиноких осіб, 

які потребують стаціонарного догляду.  

 Коростенським територіальним центром проводилась спільна робота з  

громадськими, благодійними та релігійними організаціями, з їх числа: 

«Відкрите серце», «Вітер Надії і Любові» та ТДВ «Коростенський щебзавод» та 

інші.      

На утримання Терцентру в 2019 році з міського бюджету витрачено 

7,3 млн. грн. (2018 році – 5,4 млн. грн.). 

В  2019 році в банк одягу Коростенської міської організації Товариства 

Червоного Хреста України звернулося 8,4 тис. осіб (в 2018 році – 7,6), яким 

було надано матеріальної допомоги у вигляді одягу та взуття б/в на загальну 

суму 276,0 тис.грн. 

Протягом звітного року працювала кімната соціальної допомоги, 

послугами якої скористалось майже 15 осіб без постійного проживання. 

Щоденно надавалась допомога у вигляді гарячого харчування та обігріву у 

приміщенні організації на загальну суму понад 132,0 тис.грн. 

В 2019 році на фінансову підтримку Товариства Червоного Хреста з 

міського бюджету виділено 73,5 тис. грн. (в 2018 році - 65,0 тис.грн.).  

Пенсійне забезпечення  
В звітному періоді середньорічна кількість одержувачів пенсій становила 

22,8 тис. чоловік, що майже на 1800 осіб більше показника           2018 року.  

Середньомісячний розмір пенсій становив 2721,6 грн. В порівнянні з 2018 

роком її розмір зріс на 16,1%, при плані – 21,2%. 

В 2019 році виплачено пенсій на суму 625,2  млн.грн., що на 20% більше 

показника 2018 року. Заборгованість з виплати пенсій відсутня. 

Через банківські установи пенсії отримують 54% осіб. 

Загальний борг підприємств м. Коростеня зі сплати страхових внесків 

становить майже 9,1 тис. грн., більша частина якого припадає на підприємства, 

які визнані банкрутами або мають безнадійну заборгованість. 
 

15. Охорона здоров’я населення 

Стан здоров’я населення 
В 2019 році показник поширеності  хвороб  серед  становить 15,6 тис. 

випадків на 10 тис. населення. Основними  причинами  смерті  дорослих  

залишаються  хвороби  системи  кровообігу, новоутворення, травми  та  

отруєння. 



  

Занепокоєння викликають випадки виявлення злоякісних новоутворень, 

активного туберкульозу та ВІЛ-інфікування, а також недостатній рівень 

охоплення профілактичним щепленням. 

Коростенська  центральна міська лікарня 
У 2019 році в КНП «Коростенська центральна міська лікарня» відбулися 

зміни в структурі деяких відділень: отоларингологічне та офтальмологічне 

відділення реорганізовані в ЛОР-офтальмологічне відділення. 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Коростенської міської ради» (далі - Центр ПМСД) 

У вересні 2019 року на баланс КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» КМР передано будівлю поліклінічного корпусу дитячої поліклініки. 

На І поверсі відкрито педіатричне відділення. 

Відкрито сучасну амбулаторію за адресою вул. Київська, 17. 

В звітному році підписано 75% декларацій від наявної кількості населення 

м. Коростень. 

 

16. Освіта і наука 

Дошкільна освіта 

У 2019 році в місті функціонує 38 закладів освіти: 22 заклади дошкільної 

освіти, 2 гімназії, 1 ліцей, 1 колегіум, 2 навчально-виховні комплекси, 7 

закладів загальної середньої освіти, вечірня школа, центр позашкільної освіти 

та дитячо-юнацька спортивна школа. 

У дошкільних навчальних закладах міста виховується 2474 дитини, що на 

87 дітей менше, ніж у 2018 році. 93 дитини перебуває на соціально-

педагогічному патронаті. 

Різними видами позашкільної освіти в місті охоплено 5422 дитини, що 

становить 77% від усієї кількості дітей шкільного віку. 

Шкільна освіта 
У 13 закладах загальної середньої освіти міста навчається 7372 учні, що 

на 203 учні більше, ніж в минулому навчальному році. 

За підтримки Міністерства освіти і науки України продовжено 

впровадження науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» на базі 

міської гімназії, міської гімназії №7 та НВК №12 і освітнього проєкту «На 

крилах успіху» на базі НВК №2 імені В. Сингаївського. 
Професійне технічне училище № 16  

Професійно-технічне училище № 16 є складовою  частиною системи 

професійно-технічних навчальних закладів області. 

В 2019 році випускниками закладу стали 108 учнів, з яких 80% 

попередньо працевлаштовано. Суттєво зміцнено матеріально-технічну базу 

(ремонт приміщень закладу). Державне замовлення на 2019-2020 роки виконано 

на 75%, прийнято на навчання 94 учня при плані 125. 

У 2019 році майно училища передано в комунальну власність. 
Приватний вищий навчальний заклад Товариства сприяння обороні України 

«Коростенський технічний коледж».  



  

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

«Коростенський технічний коледж» в 2019 році не проводився. В червні    2018 

року закінчила навчання остання група студентів денного відділення. На базі 

коледжу працює лише автошкола. 

 

17. Культура, туризм, екскурсійна діяльність 
 Протягом 2019 року закладами культури міста проведено понад 50 

культурно-масових заходів, а також низку конференцій та презентацій 

культурного потенціалу міста. 

В поточному році було подано три проєкти туристичного спрямування до 

участі в міжнародному й обласному конкурсах. Реалізовано два інформаційно-

просвітницькі проєкти в партнерстві програмою ЄС та обласною державною 

адміністрацією. 

За звітний період туристично-інформаційним центром проведено 323 

екскурсії, у яких взяли участь 4391 особа. 

 

18.   Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю 
У місті зареєстровано 552 багатодітні родини, у яких виховуються 1824 

дитини. У порівнянні з попереднім періодом відбувається збільшення 

багатодітних родин на 8%. 

Видано 947 посвідчень батьків та 2139 посвідчень дитини з  багатодітної 

родини. 

На обліку перебуває 117 сімей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, в них 217 дітей. Під соціальним супроводом перебуває 34 сім’ї, у 

яких виховується 68 дітей. 

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

виховується 61 дитина (в 2018 – 63 дитини). 

В 2019 році за рахунок міського бюджету оздоровлено 318 дітей 

шкільного віку (2018 рік – 301), на що виділено понад 2,0 млн. грн. (2018 рік - 

1,3 млн. грн.). 

В 2019 році на виконання міської Програми забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-

2020 роки в міському бюджеті було передбачено 300,0 тис. грн. (2018 рік  - 500 

тис.грн). В звітному році за кошти міського бюджету (274,0  тис.грн.) та 

субвенції з обласного бюджету (285 тис.грн.) придбано дві однокімнатні 

квартири.                

Забезпечується збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, піклування, в 

прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, державні заклади.  Із загальної 

кількості дітей, які перебувають на первинному обліку мають житло на праві 

приватної власності - 24 дитини, на праві користування – 81 дитина. Не мають 

житла – 4. 

В 2019 році працівниками Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді (далі - ЦСССДМ) відвідано близько 1,0 тис. сімей з дітьми. Складено 

191 акт оцінки потреб (2018 рік – 270), які перебувають в складних життєвих 



  

обставинах. Всього на обліку перебуває 122 сім’ї  (в 2018 році – 119), які 

опинились в складних життєвих обставинах, в них виховується 223 дитини 

(218). 

Під соціальним супроводом перебувало 47 сімей (в 2018 році – 55), в яких 

виховувалось 87 дітей (в 2018 році - 103). Надавалась гуманітарна допомога 

взуттям, одягом б/в (охоплено понад 500 осіб).  

З метою захисту дітей і жінок від насильства та жорстокості ведеться 

облік даних родин. Сім’ям, де виявлені факти насилля, надавалась соціально-

педагогічна та психологічна допомога (протягом року 2 сім’ї перебували під 

соціальним супроводом). 

Відвідано 86 опікунських сімей. 

Для надання анонімної інформаційної та психологічної допомоги працює 

«Телефон Довіри». За звітній період звернулось 407 осіб (в 2018 році  - 465), 

надано 511 послуг. Переважна більшість звернень стосувалась отримання 

гуманітарної допомоги, соціальних виплат тощо. 

За 2019 рік розповсюджено понад 400 буклетів і листівок різної тематики. 

В звітному році на утримання центру з міського бюджету виділеної  

1,6 млн. грн., проти 1,2 млн. грн. в 2018 році. 

Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Джерело надії»  

В Центрі працює дві групи дітей щоденного перебування та 

індивідуальних занять, які  не можуть перебувати в загальноосвітніх 

навчальних закладах. В 2018 році послуги в Центрі отримали 49 дітей, з них на 

реабілітації перебувало 33 дітей (21 – вперше) та 12 дітям-інвалідам надано 

допомогу психолога, фізичного реабілітолога, масажиста. 

 Щомісячно проводяться засідання Реабілітаційної комісії на яких 

аналізується правильність та ефективність підібраних для дитини методик 

реабілітації – в разі відсутності позитивної динаміки, методики змінюються. 

Заклад тісно співпрацює з громадськими організаціями. Проводилися 

круглі столи за участю батьків, керівників освітніх та медичних закладів, 

іноземних спеціалістів. Для дітей організовувались свята.  

В 2019 році від благодійної місії Великобританії отримано та введено в 

експлуатацію нове реабілітаційне обладнання з підвісної терапії. 

На утримання закладу в 2019 році з міського бюджету витрачено          1,4 

млн. грн. (2018 – 1,1 млн. грн., 2017 - 0,8 млн. грн.). 

Коростенський міський центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Віри, Надії, Любові» 
В 2019 році центр надав допомогу 63 дітям із соціально неспроможних 

сімей міста. Дітям забезпечувалось 5-ти разове гаряче харчування, медична, 

соціальна, психологічна та правова допомога, надавався одяг, взуття, 

канцтовари, спортивний інвентар тощо. 29 дітей, які проживали в центрі, 

повернуто в сім’ї. При вибутті кожна дитина отримала допомогу у вигляді 

одягу, взуття, інших речей домашнього вжитку, засобів навчання. 

На утримання закладу в звітному році з міського бюджету витрачено      

4,3 млн. грн., проти 3,6 млн. грн. в 2018 році. 

 



  

19. Фізична культура і спорт 

За рейтинговими показниками розвитку фізичної культури і спорту місто 

Коростень уже кілька років займає провідні позиції серед міст і районів 

Житомирської області та є успішним за її межами. 

З метою завершення реконструкції стадіону «Спартак», в звітному періоді 

проведено оновлення майданчиків для ігрових видів спорту, що знаходяться на 

його території (міні-футбол, волейбол, баскетбол та тенісний корт), проведено 

реконструкцію футбольного поля та будівництво легкоатлетичної доріжки із 

штучним покриттям. На стадіоні «Спартак» є єдиною спорудою в 

Житомирській області, яка пройшла ліцензування для проведення ігор 

чемпіонату України з футболу. 

У місті функціонує 2 стадіони, фізкультурно-оздоровчий комплекс, 20 

спортзалів, 67 спортивних майданчиків (11 зі штучним покриттям). 

За результатами роботи Коростенський міський ЦФЗН «Спорт для всіх» в 

2019 році залишається кращим в Житомирській області. 

Спортсмени міста постійно стають переможцями обласних, 

всеукраїнських та міжнародних змагань. Найбільш визначними подіями та 

спортивними досягненнями у 2019 році стали: 

 ХК „Політехнік” бере участь у чемпіонаті України з хокею на траві 

серед чоловічих команд вищої ліги; 

 БК ,,Коростень” бере участь у чемпіонаті України з баскетболу 

серед чоловічих команд І ліги; 

 дві команди відділення футболу Коростенської ДЮСШ беруть 

участь у першості України з футболу серед юнацьких команд І ліги; 

 вихованка Коростенської фiлiї Житомирської ДЮСШ з боротьби - 

Дорошенко Iрина стала переможницею чемпіонату України з боротьби сумо 

серед жінок до 21 року та срібною призеркою чемпіонату України з вільної 

боротьби серед юніорок у ваговій категорії 53кг, виконала норматив майстра 

спорту України з вільної боротьби, отримала путівку на чемпіонат світу з 

боротьби сумо та чемпіонат світу з вільної боротьби; 

 вихованці ХК ,,Політехнік” посіли І місце на чемпіонаті України з 

хокею на траві у приміщенні серед юнаків 2009/2010 років народження, ІІ місце 

серед юнаків 2007/2008 років народження; 

 Коростенець Василь Коваль посів І місце, долаючи дистанцію 

3000м з перешкодами та ІІ місце з бігу на дистанції 3000м на чемпіонаті 

України з легкої атлетики серед юніорів; 

 Коростенські футболістки (вихованки відділення футболу 

Коростенської ДЮСШ) вибороли V місце на чемпіонаті України з футзалу 

серед дівочих команд ІІ ліги 2004/2005 років народження; 

 Коростенець Ковальчук Дмитро, долаючи дистанцію 800м, посів ІІ 

місце на змаганнях Кубку України з легкої атлетики у приміщенні серед 

чоловіків та жінок; 

 Вихованець боксерського клубу ,,Ринг” Салей Ілля, змагаючись у 

ваговій категорії 54кг, посів V місце на чемпіонаті України з боксу серед 

юніорів. На зональному чемпіонаті України з боксу серед юнаків 2005/2006 



  

років народження Волківський Костянтин, змагаючись у ваговій категорії 76кг, 

посів ІІ місце, а Ковальчук Костянтин, змагаючись у ваговій категорії 52кг, 

посів ІІІ місце; 

 Вихованець відділення легкої атлетики КДЮСШ Житомирської 

обласної організації ФСТ ,,Колос” - Суслов Павло виборов І місце на 

чемпіонаті України зі спортивної ходьби (дистанція 10000м) та потрапив до 

резерву збірної команди України. 

 спортсмен Невмержицький Богдан (вагова категорія до 85кг) 

виборов ІІІ місце у змаганнях на ліву руку на змаганнях чемпіонату України з 

армспорту; 

 вихованець ХК ,,Політехнік” Ярослав Івашко, у складі молодіжної 

збірної команди України (головний тренер молодіжної збірної команди України 

- Машталір Олександр Павлович), на змаганнях молодіжного чемпіонату 

Європи з індорхокею серед чоловіків у другому дивізіоні посів V місце; 

 вихованці студії спортивного та сучасного танцю ,,Forma” на 

чемпіонаті України з черліденгу у категорії ,,Хіп-хоп команда” (діти 5-8 років, 

діти 9-12 років та юніори 12-16 років) стали переможцями, у категорії ,,Хіп-хоп 

дует” (діти 9-12 років) посіли другу сходинку п’єдесталу, у категорії ,,Хіп-хоп 

команда шкільна ліга” (діти 9-12 років) отримали золоті нагороди, у категорії 

,,Хіп-хоп соло” (юніори 12-16 років) стали третіми, у категорії ,,Хіп-хоп дует” 

(юніори 12-16 років) опинились на другому місці; 

 вихованці клубу спортивного танцю ,,Мрія” Холявчук Артем та 

Меленівська Марія, змагаючись у категорії „Standart” з латиноамериканської 

програми, посіли І місце, а Чупахіна Злата та Васяк Матвій посіли ІІ місце, 

виступаючи у категорії ,,Діти N” на Всеукраїнських рейтингових змаганнях з 

танцювального спорту ,,Квітневий вальс»; 

 у фінальних змаганнях з голболу Всеукраїнської ХХVI Спартакіади 

,,Повір у себе”, присвяченій 28-й річниці Незалежності України, Шишук 

Катерина та Ходаківська Вероніка, у складі збірної команди Житомирської 

області, здобули золоті нагороди; 

 на чемпіонаті України з армспорту серед осіб з обмеженими 

фізичними можливостями коростенець Палєха Олександр Юрійович, 

змагаючись на ліву та праву руки у ваговій категорії 90+кг, виборов золоту 

нагороду, а Губеня Віктор Олексійович (вагова категорія до 80кг) та Горбенко 

Сергій Олександрович (вагова категорія до 70кг), посіли треті місця; 

 спортсмен Титюк Нікіта, змагаючись у ваговій категорії 35кг, посів 

V місце на Міжнародному турнірі з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 

,,Tallin open –2019”; 

 на чемпіонаті України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 

2002/2003 років народження Васюк Дмитро став п’ятим, змагаючись у ваговій 

категорії 51кг. 

- Спортсмен Стаховський Денис посів першу сходинку п’єдесталу на 

змаганнях Кубку України з чоловічого бодібілдингу у ваговій категорії до 80кг. 

- Вихованець відділення легкої атлетики КДЮСШ Житомирської 

обласної організації ФСТ ,,Колос” Суслов Павло на змаганнях чемпіонату 



  

Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби, 

долаючи дистанцію 10000м, посів третю сходинку п’єдесталу. 

-  Вихованці ХК ,,Політехнік” на Міжнародному турнірі з хокею на траві 

серед юнаків 2006 року народження та молодших ,,Кубок Політехніка –2019” 

посіли третю сходинку п’єдесталу. 

- Коростенець Олександр Палєха на чемпіонаті Європи з армспорту серед 

спортсменів з порушенням зору та ураженням опорно-рухового апарату у 

ваговій категорії +75кг, змагаючись на ліву руку, виборов бронзову нагороду, а 

у змаганнях на праву руку посів сьоме місце. 

- Вихованці клубу карате ,,Скеля” на Х-му чемпіонаті світу з шотокан 

карате WSF серед юнаків та дівчат здобули 9 золотих, 4 срібних та 14 

бронзових медалей. 

- Вихованки відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ Рябоконь 

Мар’яна та Якухно Анна на чемпіонаті України з естафетного бігу серед юнаків 

та дівчат, долаючи дистанцію 4х800м серед дівчат, посіли ІІ та V місце.  

- На чемпіонаті України з хокею на траві серед юнаків та дівчат 2009/2010 

років народження  команда ХК ,,Політехнік-2009” посіла І місце, а дівоча 

команда ХК ,,Політехнік” посіла ІІ місце. 

- На чемпіонаті України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 

2004/2005 років народження вихованки Коростенської філії Житомирської 

ДЮСШ з боротьби Марченко Софія (вагова категорія 54кг), Котвицька Діана 

(вагова категорія 36кг) та Євтушок Наталія (вагова категорія 50кг) посіли п’яте 

місце, а Литвинчук Мирослава, змагаючись у ваговій категорії 50кг, посіла IV 

місце. 

- На чемпіонаті світу з бодібілдингу та фітнесу WABBA ,,International –

2019” у номінації ,,Black shorts” коростенець Осадчий Денис посів першу 

сходинку п’єдесталу. 

- Вихованці відділення футболу Коростенської ДЮСШ (ФК ,,Мал”) на 

Міжнародному турнірі з футболу серед юнаків 2008 року народження ,,Albena 

cup -2019” отримали бронзові нагороди. 

- На  змаганнях ,,Euro Hockey Club” хокейна  команда ,,ПК” - ,,Старт” 

посіла ІІІ місце та кваліфікувалася з дивізіону Challenge III до дивізіону 

Challenge II. 

- Вихованка відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ Швед 

Марія на чемпіонаті України зі спортивної ходьби серед молоді, долаючи 

дистанції 20000м, посіла п’яте місце. 

У 2019 році стипендії міського голови призначено 15 спортсменам. 

 

20. Інформаційний простір 
В 2019 році здійснювалась робота щодо покращення інформованості 

громадян про діяльність міської влади та створення позитивного іміджу міста. 

Протягом існування міського інформаційного сайту звернулось майже 4,5 

млн. користувачів.   

На офіційному сайті міста створено новий розділ. 



  

З метою розширення міжнародних зв’язків здійснено візит до міста 

Ханчжоу (Китай), де підписано договір про подальшу співпрацю.  

Протягом року інформація про події в місті Коростень висвітлювалась 

обласними та центральними телеканалами України, у газетах та радіо. 

Активізовано роботу з популяризації міста через соціальні мережі. 

Комунальні ЗМІ  
У 2019 році реалізовано державний проєкт «Мовлення громад», у 

результаті якого місто Коростень стало першим містом, для якого Український 

державний центр радіочастот коштом державного бюджету прорахував та 

надав частоту мовлення. КП КПМ «Коростеньмедіа» оформило право на 

створення місцевого FM-радіо. 

Протягом року проведені заходи по збільшенню тиражу газети 

«Іскоростень» та популяризації її у Коростенському районі. Тижневий тираж 

газети 2019 року становив 3,1 тисячі, що в 2,5 рази менше (7 тисяч) за показник 

2018 року, в зв’язку з проведенням передвиборчої кампанії. 

Випуск програм та інформаційних продуктів Коростенського телебачення 

мають  змогу переглянути не тільки телеглядачі, а й користувачі інтернету. 

Кількість переглядів за весь час існування каналу YouTube становить більше 

двох мільйонів. 

Крім інформаційних сюжетів місцевий канал транслює 19 програм 

власного виробництва. 

За оцінками Національної ради з питань телебачення та радіомовлення 

місто Коростень є одним із національних лідерів збереження та розвитку 

місцевого мовлення. 

 

21. Житлово-комунальне господарство 

Комунальними підприємствами в 2018 році реалізовувались заходи, які 

були передбачені загальноміською програмою «Розвитку житлово-

комунального господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки» 

(профінансовано – 15,6 млн. грн., що на 35% менше, ніж в 2018 році). 

 

22. Охорона навколишнього природного середовища 

Одним із пріоритетних напрямів роботи щодо покращення екологічного 

стану міста є розв’язання проблем у сфері поводження з відходами. На кінець 

року ліквідовано 677 м³ стихійних сміттєзвалищ на загальну суму  

166,6 тис. грн. 

Головною водною артерією й основним джерелом питної води в місті є 

річка Уж. У 2019 році в рамках «Екологічної програми м. Коростеня на 2019-

2021 роки» виготовлено ПКД по розчищенню русла річки (140 тис. грн.). 

Триває процедура розробки звіту оцінки впливу на довкілля, після її 

завершення буде розпочато роботу з розчищення русла річки. 
 

23. Природна та техногенна безпека 

У 2019 році, як і в минулі роки, заходи щодо попередження та 

недопущення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 



  

проводилися вчасно та в повному обсязі. 

На водних об’єктах міста загинуло – 3 особи, врятовано – 1 особа.  

 

24.  Охорона праці на виробництві 
В 2019 році на підприємствах та організаціях міста сталося 10 нещасних 

випадків на виробництві (7 у 2018 році). 

З метою підвищення культури охорони праці проводилась інформаційно-

роз’яснювальна робота в засобах масової інформації про виробничі  небезпеки 

та ризики, які існують на виробництві. 

 

25.  Зміцнення законності і правопорядку 

Протягом 8 місяців 2019 року на території обслуговування 

Коростенського відділу поліції ГУНП з ознаками правопорушень зареєстровано 

на 27% заяв менше, ніж в аналогічному періоді 2018 року (768 заяв проти 1055). 

Відбулося зменшення на 6% «особливо тяжких» правопорушень, «тяжких» – на 

20%, «середньої тяжкості» – на 34,7%. Суттєво зменшилася кількість умисних 

вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, крадіжок, грабежів. Натомість 

збільшилася кількість розбоїв та хуліганств, наркозлочинів. 

 

 

Керуючий справами виконкому                   А.Охрімчук 

 

 

 

 
 

 


