Шановні коростенці! Дорогі друзі!
Відповідно до законодавства України, дозвольте відзвітувати
про свою роботу як міського голови за 2015 рік.
Свій 17-тий річний офіційний звіт міського голови перед
громадою я побудую наступним чином: стисло окреслю головні
події 2015 року, що зроблено в місті, а також концептуально
окреслю своє бачення подальшого розвитку міста.
Та почати хочу зі слів подяки кожному, хто вже 18 років
схвалює і критикує мою діяльність, підтримує і категорично
заперечує все те, що зроблено. Дякую вам за терпіння, за довіру, за
мудрі поради, за громадянську позицію.
Моя програма – це виконання затвердженого громадою
Стратегічного плану міста – 2025, який створений на основі
соціологічних опитувань, пройшов усі необхідні експертні оцінки.
У Стратегічному плані загалом передбачено за 10 років реалізувати
57 проектів і сформульовано такий портрет міста: «Коростень –
регіональний, історико-культурний та економічний центр
житомирського Полісся, з розвиненою багатопрофільною
промисловістю й високими технологіями, місто щирих і гостинних
людей, відкрите для гостей та інвесторів, екологічно безпечне й
комфортне для проживання».
Минулий рік був непростий і для нашого міста, і всієї країни
загалом. Але, незважаючи на всі складнощі, ми не сиділи на місці,
працювали задля його розвитку і всієї коростенської громади.
2015 рік став випробуванням для всіх нас - тестуванням на
зрілість, на терпіння, на толерантність, а часом і здоровий глузд.
2015 був роком викликів і досягнень, роком великих надій і
великих розчарувань.
Багато що із запланованого в 2015 році не вдалося здійснити,
деякі плани довелося коригувати, але незважаючи ні на що, навіть в
цей неспокійний час ми не дозволили собі зупинятися в розвитку.
Головною подією в розвитку інвестиційної діяльності в місті
Коростені стало визначення керуючої компанії індустріального
парку «Коростень» та підписання відповідного договору.
Переможцем конкурсу стало ТОВ «Екобау Сервіс». На сьогодні
вже виготовлена проектно-кошторисна документація «Будівництво
інженерних мереж індустріального парку «Коростень» по

вул.Жовтнева, 11д, отримано позитивний експертний звіт, виконані
топографо-геодезичні роботи.
Продовжувалось будівництво деревообробного кластеру, ідею
якого ми запропонували засновникам заводу МДФ в 2010 році. Він
будується за рахунок вітчизняних інвестицій в розмірі понад 90
млн.евро та дозволить оптимізувати витрати енергетичних ресурсів,
сировини, матеріалів.
За участі філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат»
влітку 2015 року в м. Коростені проведена презентація
інвестиційного проекту Стремигородського родовища ільменітів та
апатитів (інвестиції - 800 млн. дол.. США., передбачено створення
3 тис. нових робочих місць).
Реалізація цих трьох проектів гарантує сталий економічний та
соціальний розвиток міста на багато років вперед. А головне – нам
вдалося створити сприятливий інвестиційний клімат та сформувати
такий імідж й ділову репутацію міста, які дають можливість навіть
в умовах економічної та політичної кризи залучати до міста
інвестиції. З нами не бояться працювати іноземні партнери, а це –
висока оцінка.
В минулому році продовжувалась робота щодо покращення в
місті підприємницького клімату, а це друга стратегічна ціль
розвитку економіки. ТОВ «Ордана» визначено переможцем у
всеукраїнському конкурсі «100 кращих товарів року», а ЗАТ
«Янтар», ПП «Ельфа» та ТОВ «Коростенський кар'єр» - визнано
кращими на обласному рівні.
Велика увага приділялась малому та середньому бізнесу. В
рамках спільного проекту ПРООН в Україні та Польської Агенції
Розвитку Підприємництва в квітні 2015 року відкрито
Коростенський Центр підтримки підприємництва, а також
інформаційні пункти в м. Овруч та смт. Лугини. В рамках вказаного
проекту протягом 2015 року було проведено ряд круглих столів, в
тому числі з залученням представників владних кіл Польщі та
України.
Завдяки
постійному
контролю
стабільно
працював
автомобільний пасажирський транспорт. Забезпечена потреба в
перевезенні мобілізованих військовослужбовців, призовників,
школярів та спортсменів.
За ініціативи перевізників, що обслуговують міські автобусні
маршрути, в 2016 році в робочі дні тижня за встановленим

графіком почали курсувати автобуси, які здійснюють безкоштовне
обслуговування всіх категорій пасажирів, що згідно законодавства
України мають право на пільговий проїзд в міському транспорті та
мають відповідне посвідчення.
Для зручності мешканців мікрорайону Цегельний частково
змінено рух автобусу на маршруті № 6 «Залізничний вокзал Цегельний завод». Вивчався маршрут № 2а «Залізничний вокзал Пашини» через вул.Набережна. Встановлена зупинка на вимогу
«Пошта» по вулиці Жовтневій.
В програмі диспетчерського контролю ДОЗОР створена
додаткова функція, яка повідомляє пасажира на зупинці про час
очікування автобусу, яку можна завантажити через телефон.
Постійної уваги потребувала галузь торгівлі та громадського
харчування. За звітний період у місті Коростені відкрито 12 нових
закладів торгівлі і побуту: 8 магазинів, 2 заклади ресторанного
господарства (вул.. Маяковського, 16А, вул.. Шатрищанська, 19В),
2 побутових заклади (вул.. Красіна, 29Г, вул.. Щорса, 2). Створено
26 нових робочих місць.
Важка економічна ситуація в державі в 2015 р. безпосередньо
вплинула на розвиток промислового комплексу міста. Так, за
підсумками року обсяг промислового виробництва по місту
Коростеню склав 2,1 млрд.грн.
Питома вага обсягу реалізованої промислової продукції
підприємствами міста Коростеня в загальнообласному показнику
залишилась однією з найбільших (після Житомира) і склала 9,6%.
Обсяг реалізованої промислової продукції на 1 мешканця в м.
Коростені становить 37,3 тис. грн.
Станом на сьогодні на промислових підприємствах основного
кола працює 2974 осіб, що на 130 осіб менше, ніж за аналогічний
період 2014 р. Зменшення штатної чисельності працівників
відбулося в галузях промисловості міста, які допустили зменшення
обсягів виробництва (ПАТ «Коростенський кар’єр», ПрАТ
«Коростенський завод ЗБШ»).
Середньомісячна заробітна плата по промисловості міста в 2015
р. у порівнянні з минулим роком знизилась на 106 грн. і становить
3417 грн. Це, передусім, пов’язано з встановленням на
Коростенському УВП УТОС неповного робочого дня.
Незважаючи на те, що наше місто промислове, великі надії ми
покладаємо на розвиток підприємництва. На початок 2016 року в

Коростені зареєстровано майже 1000 юридичних осіб та понад 2500
фізичних осіб-підприємців. Так, за 2015 рік було зареєстровано 65
юридичних осіб та 256 фізичних осіб-підприємців.
Розвиток економіки, показники її розвитку напряму впливають
на наповнення бюджету.
За 2015 рік до бюджету міста надійшло всіх видів доходів на
загальну суму 355,4 млн. грн. Порівняно з минулим роком
надходження збільшились на 90,8 млн. грн.
Незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в
країні, власні надходження міського бюджету виконані на 105,8%,
що в порівнянні з минулим роком більше на 27 млн. грн.
За 2015 рік до бюджету розвитку надійшло 2,8 млн. грн., що на
10,8 млн. грн. менше ніж за минулий рік (за рахунок того, що у
попередньому році до бюджету розвитку надходили єдиний податок
та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки).
До міського бюджету за рахунок приватизації майна надійшло
майже 800 тис.грн., а від оренди 700 тис.грн.
Отримано субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам
по спеціальному фонду в сумі 1,5 млн. грн.
За 2015 рік видатки загального фонду міського бюджету
становлять 309,1 млн. грн., що в порівнянні з 2014 роком більше
на 38,1% або на 85,2 млн. грн.
Найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду
міського бюджету становлять видатки по галузі „Соціальний захист
та соціальне забезпечення” – 38,6 %, „Освіта” – 30,8 %, „Охорона
здоров’я” – 17 %, „Культура і мистецтво” – 3,1 %, ”Органи
місцевого самоврядування” – 3,3 %, „Житлово - комунальне
господарство” – 4 %.
В галузі будівництва, як позитив, можу зазначити введення в
експлуатацію першої черги 56-квартирного будинку по вул.
Грушевського 108, це 28 квартир площею 1750 м2.
Практично завершилися роботи по останньому довгобуду
житла, будинку по вул. Маяковського 111, лише судова тяжба
Замовника з Фондом гальмує завершення робіт.

За минулий рік було введено в експлуатацію 28 приватних
житлових будинків площею 2700,6 м2, залізничниками введено в
експлуатацію реконструйований гуртожиток під житловий будинок
на 16 квартир по вулиці Табукашвілі, 31, загальна площа будівлі –
792,8 м2.
За 2015 рік продано у власність 15 земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, площею 1,8 га, від продажу
до міського бюджету надійшло – 1,03 млн.грн..
Передано в оренду 250 ділянок, площею 17,2 га, до міського
бюджету від оренди надійшло – 4,5 млн.грн..
Розроблено та затверджено Положення „Про впорядкування
продажу земельних ділянок комунальної
власності на
конкурентних засадах у місті Коростені”.
Станом на 1 січня 2016 року у нас на обліку перебуває 247
учасників АТО, які чекають виділення ділянок під індивідуальну
забудову. Ми вже виконали роботи по топозйомці запланованої
ділянки під ці потреби, але через відсутність інформації щодо
розпаювання земель в тому районі, ми не можемо приступити до
виконання плану детальної забудови. А цю інформацію ми
зможемо отримати лише після зміни меж міста в базі геокадастру.
На квартирному обліку перебуває 1098 сімей.
У 2015р. році виділено 9 квартир, з них:
- квартири без комунальних зручностей у приватному секторі - 3,
- службові квартири з фонду комунального майна – 2,
- службові квартири Південно-Західної Залізниці -4.
На початок 2016 року з 15591 квартири комунальної власноті
приватизовано 14545, що становить 93,3%. З 413 кімнат
гуртожитків комунальної власності приватизовано 142, що
становить 34,4%.
Багато
було
зроблено
підприємствами
житловокомунального господарства. В зв’язку з будівництвом
спортивного майданчика на території ЗОШ № 5 у 2015 році КП
«Теплозабезпечення» проведені роботи по перенесенню лінії
теплової мережі від котельні по вул. Мануїльського, 5 до ДНЗ № 18
(вартість цього проекту склала 384,7 тис.грн.).
В 2015 році завершений капітальний ремонт котельні ЗОШ
№1 по вул. Котовського, 24, на що було виділено 724,4 тис.грн., з

яких 702,7 тис.грн. – субвенція державного бюджету та 21,7
тис.грн. – співфінансування місцевого бюджету.
Також за кошти міського бюджету підприємством придбано
насос LR-100 вартістю 78,3 тис.грн..
Відповідно
до
інвестиційної
програми
КП
«Теплозабезпечення» у 2015 році встановлено 14 теплових
лічильників. Загальна вартість проекту склала 661,7 тис.грн.
Також у 2015 році за кошти місцевого бюджету розвитку в
сумі 195 тис. грн. КП «Теплозабезпечення» придбано та
встановлено теплові лічильники в житлових будинках по вул.
Мельника, 14, вул. Шолом-Алейхема, 100, вул. Сосновського, 21 (І
під’їзд), Жовтнева 48-Д.
Проект «Технічне переоснащення котельні по вул. К.Маркса, 61А в місті Коростені» був поданий для реалізації за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку. В грудні КП
«Теплозабезпечення» з підрядником був заключний договір на
виконання робіт. Загальна вартість проекту склала 1,8 млн.грн. На
кінець 2015 року роботи були повністю завершені.
З метою забезпечення належного рівня водопостачання та
водовідведення протягом 2015 року замінено 339 метрів погонних
водопровідних та 160 метрів погонних каналізаційних мереж.
Також за кошти місцевого бюджету в сумі 250 тис.грн.
проведений капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.
Коцюбинського.
У 2015 році за кошти місцевого бюджету для КП «Водоканал»
придбано матеріалів на суму 843,4 тис.грн:
В 2015 році працівниками КП «Водоканал» було проведено
обстеження і виконано ремонт металевих конструкцій клапанних
затворів та бетонних конструкцій греблі в с. Поліське, виконані
роботи з заміни канатів підйомних механізмів. Всього з міського
бюджету на ці роботи було виділено 30 тис. грн.
За рахунок коштів місцевого бюджету в 2015 році виконані
роботи з капітального ремонту вулиць Горького, Жмаченко,
Маяковського, Семашко, Корольова, пров. Гранітного - вул.
Південна, проїзду між вул. Фадєєва-Трипольського, проїзду між
вул. Селезньова – Т. Кралі, шляхопроводу по вул. Горького, Рози
Люксембург, Чолівська, підпільників Дідківських, провулка
Сосновського, другого провулка 1 Травня, вул. Свердлова,
П.Комуни, проїзду між вул. Кірова – І.Франко, проїзду між вул.

Ломоносова – Фадєєва на загальну суму близько 6,4 млн.грн.,
заасфальтовано вул. Древлянська на суму 90 тис.грн.
В 2015 році проведено ямковий ремонт 72 вулиць на суму 1,1
млн.грн.
З початку року проведені роботи з профілювання 59 вулиць на
суму 514,5 тис. грн.
В 2015 році в рамках «Комплексної програми запобігання та
ліквідації наслідків підтоплення території міста на період 20112015 рр.» проведено технічне обслуговування мереж зливової
каналізації по вул. К.Лібкнехта, Жмаченка, Ж. Кудакова,
Маяковського, Красіна, Кірова, К. Маркса, Жовтнева, Київська,
Грушевського. Замінено 107 решіток та люків, відремонтовано і
прочищено 94 колодязі. Всього виконано робіт на загальну суму
179,2 тис. грн.
В 2015 році за кошти місцевого бюджету виконані роботи по
капітальному ремонту тротуарів на загальну суму 823 тис.грн.
Роботи виконувались по вул. Б. Хмельницького, по вул. Жовтнева,
по вул. Сосновського, по вул. Котовського та вул. Пролетарській,
по вул. Мельника, вул. Шолом-Алейхема, вул. Кірова, вул. Щорса,
вул. Базарна площа, вул. К.Лібкнехта, вул. Київська, вул.
Грушевського, провулок Музейний. Загальна площа асфальтування
склала 3880 м².
В 2015 році за кошти місцевого бюджету розвитку
виконувались роботи по капітальному ремонту прибудинкових
територій. Загальна сума - 947,2 тис. грн.
Були проведені роботи по реконструкції мереж вуличного
освітлення по вулицям Залізнична, вул. К.Лібкнехта, вул.
Шатрищанська, вул. Сингаївського, вул.1 Травня (буд. 19-21), вул.
Сосновського (буд. 44, 46, 48, 52-76), вул. Київська (буд. 5, 7), вул.
Мельника (буд. 10, 12, 14), вул. Сонячна, вул. Кірова до колійномашинної станції, вул. Кошового на загальну суму 385 тис. грн.
В серпні 2015 р. в рамках Проекту GIZ «Енергоефективність у
громадах» за рахунок коштів Проекту в сумі 181,3 тис. грн.
встановлені 7 світильників на сонячних батареях на пішохідних
переходах по вул. Грушевського (біля міської гімназії); вул.
Сосновського (за перехрестям з вул. 1 Травня); вул. Грушевського
(біля кафе «Новинка»); вул. Селезньова (біля зупинки щебзаводу);
вул. Селезньова (біля ЗОШ № 13) – 2 шт.; вул. Кірова (біля ЗОШ №
9).

Поточний ремонт житлового фонду у 2015 році виконано на
суму 5,9 млн. грн. Планово - попереджувальний ремонт виконано у
117 будинках.
В рамках Угоди про партнерство з ПРООН та реалізації
Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», в
минулому році 5 ОСББ міста реалізовують свої мікропроекти по
проведенню капітальних ремонтів, покращенню конструктивних
елементів і, як результат, підвищення енергоефективності своїх
будинків. Це ОСББ «Коротуна, 7», ОСББ «Жмаченка, 46-А», ОСББ
«Основа-1» по вул. Коротуна, 5, ОСББ «Коростень-Еліт» по вул.
Шолом-Алейхема, 49 та ОСББ «Дружній дім» по вул. Красіна, 3.
Загальна вартість залучених інвестицій по Проекту склала
3,1 млн. грн., із яких 1,5 млн. грн. – внесок ПРООН, 1,4 млн.грн. –
внесок міста та 157 тис.грн. – внесок ОСББ.
В 2015 році в місті створено 1 об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Дружба-2016» по вул. ШоломАлейхема, 70-А. На даний час в місті функціонує 25 ОСББ, які
обслуговують 39 багатоквартирних будинків, кількість квартир
2785.
В 2015 році за кошти місцевого бюджету в сумі 219 тис. грн.
комунальними підприємствами придбані контейнери та урни для
сміття.
За рахунок коштів державного бюджету проводились роботи по
реконструкції полігону твердих побутових відходів. Всього було
виконано робіт на суму 15 млн.грн.
На утримання та прибирання міських кладовищ протягом
2015 р. витрачено 168,9 тис.грн. Проведені роботи з реконструкції
кладовища по вул. К.Лібкнехта в м. Коростені на загальну суму
414,8 тис.грн.
Одним із пріоритетних завдань міської влади є організація
робіт з благоустрою міста, забезпечення комфортних та безпечних
умов для проживання його мешканців.
В минулому році продовжувались роботи по благоустрою
парку ім. Островського, який на даний час перетворився на візитну
картку міста, найулюбленіше місце відпочинку, проведення
масових заходів жителів міста. Комунальним виробничогосподарським підприємством в парку облаштовано підходи до
Поклонного хреста, встановлені нові лавочки та урни для сміття,
реконструйовано майданчик перед сценою.

Протягом останніх 3 років тривали ремонтні роботи міського
будинку культури. Тепер всі заходи в місті відбуваються в
оновленому та відремонтованому Міському палаці культури імені
Тараса Шевченка. Всього на ремонтні роботи витрачено 3,1 млн.
грн.
У минулому році завдяки плідній співпраці міської влади,
норвезької благодійної місії «ВІРА. НАДІЯ. ЛЮБОВ» та шведської
місії «ВІНДЕН» в місті відкрився новий дитячий будинок
сімейного типу «Квіточка». Це вже п’ятий подібний виховний
дитячий заклад в нашому місті.
Протягом 2015 року по управлінню праці та
соціального захисту населення профінансовано видатки на
загальну суму 165,9 млн. грн. (в 2014 році профінансовано - 130,2
млн. грн.).
За рахунок коштів міського бюджету надано матеріальну
допомогу 692 малозабезпеченим громадянам міста на суму 315,2
тис. грн.
Оперативно було оформлено документи на призначення
субсидій, що дало можливість в опалювальний сезон зекономити
кошти сотням коростенських родин і зменшити соціальну напругу в
місті. Протягом 2015 року субсидію на житлово-комунальні
послуги отримали 13 тисяч домогосподарств на загальну суму 41
млн. грн.
Серед досягнень 2015 року особливо хочеться відмітити
зростання громадської активності. Громадськість нашого міста
продовжує об’єднуватись навколо таких проблем, як допомога
військовослужбовцям,
сім’ям
учасників
АТО,
допомога
переселенцям, а також громада мобілізувала свої зусилля для того,
щоб допомогти місту Слов’янську, з яким ми в грудні 2014 року
заключили договір про співпрацю.
Додалося роботи в цьому році працівникам соціальної сфери,
адже багато сил та допомоги було направлено таким категоріям
громадян як переселенці, учасники АТО. Ці категорії потребують
від нас не тільки особливої уваги, а й простої людської підтримки.
З цією метою була надана допомога і сприяння в створенні ГО
«Добротвор» і «Центр надання допомоги учасникам АТО».

2015 рік мав свої негативні сторони і розчарування, це
нестабільна суспільно - політична ситуація та війна на Сході
держави. На жаль, трагічні події не оминули і нашого міста, бо в
зоні АТО обірвались життя наших земляків Василя Петренка та
Сергія Романчука. На знак шани і безмежної вдячності їм було
відкрито меморіальні дошки: на приміщенні ЗОШ № 3 встановлена
меморіальна дошка Василю Петренку, а на міській гімназії - Сергію
Романчуку.
У грудні минулого року відкрили також меморіальну дошку
залізничникам-ліквідаторам на будівлі Дирекції залізничних
перевезень.
Комплімент на адресу нашої громади хочу зробити у зв’язку із
тим, що у жовтні 2015 року в нашій країні пройшли місцеві
вибори. Коростень, як завжди, вийшов із виборчих перегонів
достойно: вибори пройшли без надзвичайних ситуацій та
порушень, були забезпечені всі умови для вільного волевиявлення
мешканців міста.
На виборах 25 жовтня 2015 року, що проводились за новим
законом про вибори, був обраний склад Коростенської міської ради
VIІ скликання. Міською виборчою комісією було визнано
повноваження 34 депутатів, які представляли 7 політичних партій:
політичної партії «Наш край», «Українське об’єднання патріотів –
УКРОП», «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина», «Опозиційний блок», «Нова держава»,
Радикальної партії Олега Ляшка.
Обрано секретаря міської ради, новий склад виконавчого
комітету. В раді створено та розпочали свою роботу 5 постійних
комісій.
За підтримки Фонду демократії ООН було запроваджено онлайн трансляції засідань сесій міської ради.
Культурне життя 2015 року було насиченим: всього за рік в
місті проведено 50 культурно-масових заходів.
Особливого резонансу набуло святкування в нашому місті 70річниці Перемоги, коли коростенці по-справжньому вшанували
загиблих і живих героїв, тоді як в інших містах нашої країни
відбулися формальні заходи без залучення широкого кола
громадськості.

Цього року як ніколи VII Міжнародний Фестиваль дерунів
відбувся на славу. Такої кількості гостей Коростень ще не бачив
жодного разу. За неофіційними підрахунками на святі побувало
близько 25 тисяч гостей. Цьогорічне свято, яке проходило під
гаслом «Коростень єднає Україну» довело, що Схід і Захід – разом.
Свої деруни готували міста-побратими Володимир-Волинський і
Слов’янськ. Варто зазначити, що гривня з кожної проданої порції
йшла на потреби військових (всього зібрано понад 2 тис. грн.).
У вересні вперше відбувся унікальний сімейний фестиваль
«Родина FEST», який сподобався як дітям, так і дорослим.
Відтепер цей фестиваль щороку проводитиметься в місті, шукатиме
своїх прихильників та даруватиме гарний настрій й приємні
враження від найменшого до найстаршого коростенця.
14 жовтня, в День Покрови Пресвятої Богородиці відбулося
урочисте відкриття пам’ятника Володимиру Великому –
Хрестителю Русі.
Творчий процес над скульптурою тривав
близько
року.
Пам’ятник з’явивсь виключно за кошти меценатів, загальна сума
близько одного мільйона гривень, з міського бюджету жодної
копійки не було виділено на виготовлення та встановлення
пам’ятника.
Делегація міста взяла участь у презентації виставки
"Стародавній Іскоростень. Витоки слов'янської державності»,
яка відбулась в Національному музеї історії України в Києві.
Виставка була присвячена древлянській історії і стала не просто
яскравою подією культурного життя міста, а й визначальним
фактором розвитку національної історичної науки.
Яскравим було і спортивне життя нашого міста – впродовж
2015 року було проведено 224 спортивних заходи, із них 43 місцеві,
83 обласні і 80 всеукраїнські.
Я пишаюсь тим, що місто Коростень –спортивне місто. Ми
змогли зберегти існуючу мережу дитячих секцій, підліткових
клубів і навіть примножити. Так, в 2015 році було відкрито новий
боксерський клуб ,,Удар”, клуб історичного фехтування «Айна
Бера», мотоклуб «Адреналін».
Вперше започатковано «Бізнес-лігу» по футболу.

Відбувся VII Міжнародний турнір з вільної боротьби «Кубок
древлян», в якому взяли участь команди з міст-побратимів
Слов’янська, Володимира-Волинського та Мозиря.
Сьогодні із впевненістю можу зазначити, що в місті створені всі
можливості для розвитку молоді і заняття спортом. У місті працює
18 спортивних клубів.
Найбільш визначні події та спортивні досягнення 2015
року:
- Вихованці відділення баскетболу Коростенської ДЮСШ
стали переможцями чемпіонату Житомирської області з баскетболу
серед юнаків 1998/1999 років народження та 1999/2000 років
народження;
- Школярі міста Коростеня стали переможцями Спортивних
ігор серед школярів Житомирщини 2014/2015 навчального року;
- СК ,,Коростень” став переможцем чемпіонату Житомирської
області з футболу та срібним призером Кубку Житомирської
області з футболу;
- ФК ,,Мал” став бронзовим призером чемпіонату
Житомирської області з футболу;
- Команда відділення футболу Коростенської ДЮСШ стала
переможцем першості Житомирської області з футболу серед
юнаків 2000/2001 років народження;
- Спортсмени клубу карате ,,Скеля” стали переможцями
чемпіонату України з карате та чемпіонату області з карате;
Спортсмени
Коростенського
міського
осередку
Всеукраїнської федерації фрі-файту та контактних єдиноборств
вибороли ІІ місце у чемпіонаті України з армспорту серед юніорів
та ІІ і ІІІ місце у чемпіонаті України з фрі-файту;
- Вихованка Коростенської філії Житомирської обласної
ДЮСШ з боротьби Дорошенко Ірина виборола І місце на
чемпіонаті України з вільної боротьби серед дівчат у ваговій
категорії 40кг.
Вперше відбулися змагання ,,STREET WORKOUT", які
пропагували здоровий спосіб життя серед всіх верств населення та
набули своїх прихильників.
У минулому році відкрився сучасний фітнес-центр «КАРО»,
який за технологіями є одним із кращих в Житомирській області.

Сьогодні особливо теплі слова хочу сказати на адресу освіти,
зокрема нашої молоді, школярів, які в цьому році отримали 55
призових місць в обласних предметних олімпіадах.
В 2015 році загальноосвітні навчальні заклади закінчив 391
випускник, 39 з них отримали медалі (26 – золоту та 13 – срібну).
Найкращих результатів в 2015 році в командному заліку
міського етапу Всеукраїнських предметних олімпіад досягли міська
гімназія №4, міська гімназія №7, ЗОШ№ 2.
2015 рік був багатим на ювілеї освітніх закладів: 40 років
відзначив міський колегіум, 70 років – міська гімназія, свій
столітній ювілей відсвяткувала ЗОШ № 13, 140 років – ЗОШ № 2.
Відділом освіти продовжується робота по виготовленню
проектно-кошторисної документації по будівництву нового
дошкільного навчального закладу по вул. Оснадчука. На даний час
кошторисна частина проекту проходить експертизу для отримання
позитивного експертного звіту.
У 2015 році з бюджету розвитку міста виділено 3,1 млн. грн. на
капітальні ремонти по закладам освіти міста.
За рахунок коштів спонсорів в місті відкрито 2 нових
спортивних майданчика на території ЗОШ № 2 та ЗОШ № 5,
реконструйовано дитячий ігровий майданчик на прибудинковій
території по вул. Грушевського, 72.
На сьогоднішній день у зв’язку з реорганізацією відділкової
лікарні ст.. Коростень у Коростенську районну лікарню
Центральна міська лікарня обслуговує все населення міста
Коростеня.
У минулому році лікарня отримала 2 автомобілі швидкої
допомоги від норвезької благодійної місії «Віра. Надія. Любов».
Всього закладом отримано гуманітарної допомоги на суму 351,6
тис. грн.
Одним із нововведень в системі платних послуг є впровадження
медичних послуг за договорами страхування. Адміністрацією
Центральної міської лікарні заключено угоду зі страховою
кампанією «Нафтагазстрах» на надання медичної допомоги
застрахованим особам, що суттєво підвищує рівень та якість
медичного обслуговування населення. За минулий рік від кампанії
отримано 107,9 тис. грн.

Міська влада систематично та своєчасно інформує громаду про
свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання через засоби
масової інформації. У минулому році в інформаційному просторі
міста з’явилася нова газета «Древлянська столиця».
Газета «Іскоростень» стала переможцем обласного творчого
конкурсу журналістської майстерності у номінації «Кращий
журналістський матеріал».
Комунальне
підприємство
«Коростеньмедіа»
стало
дипломантом обласного конкурсу в номінації «Краща
телепередача» за випуск програми «Герої нашого часу».
Протягом року на каналі з`явилася нова рубрика «Погляд у
минуле». Коростенське телебачення взяло участь у реалізації
українсько-норвезького проекту, в рамках якого вийшов цикл
інформаційних сюжетів «Твоє ТБ».
За 2015 рік повністю проведено оновлення та змінено дизайн
студії, придбана нова сучасна система студійного освітлення, що
дало можливість створити 2 робочих знімальних майданчики.
Працівниками «Коростеньмедіа» розроблено мобільний додаток
для Android і переглядати Коростенське телебачення можна прямо з
мобільного телефону.
Відтепер, крім офіційного сайту korosten.in.ua, слідкувати за
новинами та життям міста можна також в соціальних мережах
Facebook та Вконтакте, де створено спеціальну сторінку
«Коростень офіційний».
Підводячи підсумки за 2015 рік, варто зазначити, що працювати
є над чим, потрібні лише нові ідеї, велике бажання та прагнення до
розвитку та самовдосконалення.
І головна заслуга всіх цих справ –вас, шановні коростенці, всіх,
хто працює на підприємствах, будує, ремонтує, прибирає, годує,
лікує, вчить та виховує наших дітей. У нас спільна мета – кожен з
нас хоче бачити Коростень сильним і процвітаючим. І лише
шляхом єднання під ідеєю розвитку міста як цілісного комплексу,
ми зможемо відстояти своє право на майбутнє і змінити на краще
наше сьогодення. Вірю, що саме так і станеться!
Дякую вам за повсякденну працю, за внесок у розвиток міста і
добробут. Дякую всім, хто не тільки на словах, а й конкретними
справами розбудовує та прикрашає свій будинок, свій двір, вулицю,
наше місто, загалом, державу.

Впевнений, що і в майбутньому коростенці будуть такими ж
непохитними і послідовними у своїх добрих справах на користь
міста, а отже – здійснять всі починання та виконають взяті на себе
зобов’язання.
Вдячний за довіру, розуміння і співпрацю!
Дякую всім, хто допомагає змінювати місто на краще!

