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Звіт міського голови перед територіальною громадою 

міста за 2018 рік 

 

Шановні коростенці! 

 

Щороку я, виконуючи свій обов’язок, звітую перед громадою міста 

про зроблену за рік роботу. Відзвітувавши у березні минулого року про 

попередні 20 років своєї роботи, я із впевненістю можу сказати, що до 

того великого обсягу є що додати і за 2018 рік. 

Звичайно, я не маю права розповідати, що всі проблеми у місті 

вирішені – це буде неправда, але й те, що роботи зроблено багато –  то 

беззаперечний факт. 

У 2018 році працювали усі, без винятку, заклади соціального 

захисту і спрямування, всі бюджетні установи, заклади освіти й охорони 

здоров’я. Всі вчасно отримували заробітну плату. Там, де потрібно було, 

ми підставляли плече, часто беручи на себе зобов’язання держави.  

 

Міська рада 

Злагоджено і продуктивно працювала міська рада. У звітному році 

відбулось 8 сесій Коростенської міської ради, на яких прийнято більше 

400 рішень. Проведено 55 засідань постійних комісій. Систематично 

проводяться депутатські слухання по виконанню загальноміських 

програм; заслуховувались звіти громадських організацій, які 

отримують фінансову підтримку з міського бюджету; розглядались 

балансові звіти підприємств, що надають комунальні послуги. У 2018 

році було прийнято 7 звернень до вищестоящих органів, організовано 

5 ознайомчих поїздок для депутатів. Хочу зазначити, що всі важливі 

питання життєдіяльності нашого міста були прийняті і підтримані 

міською радою. 
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Соціальний захист населення 

Коростень завжди турбується про соціальний захист окремих 

категорій найменш захищених верств населення міста. У нас 

працює міська цільова програма «Турбота», на реалізацію заходів якої 

в 2018 році з міського бюджету витрачено 7,4 млн. грн. 

Державну допомогу та компенсаційні виплати отримали 3 тис 826 

осіб. 

Всі види державних допомог призначались та виплачувались 

вчасно, заборгованість по їх виплаті відсутня. 

Для підтримки життєдіяльності та соціальної активності 

пенсіонерів, осіб з обмеженими фізичними можливостями, ветеранів 

війни та праці, інших соціально-незахищених верств населення в місті 

активно працювали такі соціальні заклади, як Територіальний центр 

соціального обслуговування, Товариство Червоного Хреста, Будинок 

сестринського догляду . 

В 2018 році на фінансову підтримку названих закладів виділено 4,7 

млн.грн. 

В місті зареєстровані 521 багатодітна сім’я, діє 8 дитячих будинків 

сімейного типу та 2 прийомні сім’ї. 

За рахунок міського бюджету оздоровлено 230 дітей, на що 

виділено 1,3 млн. грн. 

За кошти міського бюджету (125,3 тис.грн.) та субвенції з 

обласного бюджету (100 тис.грн.) придбано однокімнатну квартиру 

дитині-сироті. 

На утримання Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів  

«Джерело надії» в 2018 році з міського бюджету витрачено  1,1 млн. 

грн. 

На утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей 

«Віри, Надії, Любові» - 3,6 млн. грн. 

 

В Коростені проживає  4944  отримувачів державних соціальних 

допомог, профінансовано – 73 млн. грн. 
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Всього отримувачів субсидій – 10 тис осіб, профінансовано – 120 

млн. грн. 

  На обліку в Єдиному державному реєстрі пільговиків перебуває - 

37 000 осіб, профінансовано  пільг на житлово-комунальні послуги – 23 

млн. грн. 

12 членам сімей загиблих учасників АТО відшкодовують - 

100%  пільги на житлово-комунальні послуги, на суму – 100 тис. грн. 

 В  2018 році профінансовано кошти на виплату допомог і 

компенсацій згідно ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму – 55,2 

млн.грн. 

На безплатне харчування у навчальних закладах дітей потерпілих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи   виділено –  27,3 млн.грн. 

 Профінансовано громадські організації: «Учасники АТО 

Коростенщини», «Гуртом легше», УТОС, УТОГ, «Сила  духу», Міське 

товариство інвалідів, «Спілка ветеранів воїнів-інтернаціоналістів»  – на 

суму 234 тис.  грн. 

З міського бюджету надано матеріальної допомоги на суму 901,7 

тис. грн. 

Закуплено квартиру учаснику АТО на – 500 тис. грн. 

Для відвідувачів відділу призначення державних допомог пільг та 

субсидій відкрито Прозорий соціальний офіс за адресою: вул. 

Музейна,5.  

 

Житлово-комунальне господарство 

Ми дбаємо не тільки про соціальний захист, а й про комфортне 

проживання коростенців. Багато роботи зроблено у сфері житлово-

комунального господарства. 

За минулий рік освоїли рекордну суму грошей на ремонти доріг. 

Близько 50 мільйонів, половину з них залучено в місто завдяки 

співпраці з державними органами влади та народними депутатами.   

За рахунок коштів державного бюджету проведено капітальний 

ремонт дороги по вул. Сергія Кемського на суму 24,5 млн  грн. 



4 
 

За рахунок міського бюджету проведено капітальний ремонт, 

реконструкцію та асфальтування нових доріг загальною площею 28 тис 

460 м² на суму 14 млн. грн. Роботи виконувались по вулицях: 

Сосновського; Сергія Кемського, Грушевського, Чолівська; Ковельська; 

Героїв Чорнобиля; 1 Травня тощо.  

 

 

Поточні ремонти доріг здійснено на суму понад 11,6 млн грн. 

Крім того, проведено: 

- реконструкцію та капітальні ремонти тротуарів на суму 4,8 

млн.грн. по вул. Героїв Чорнобиля, Грушевського,  Сосновського, 

Шевченка, Музейна, Залізнична. 

- капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових 

територій на суму 975 тис. грн. за адресами: вул. Грушевського, 2, 25, 

52, вул. Шевченка, 48, 48-а, вул. С.Кемського, 46-в; 

- капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Київська на суму 

192,7 тис. грн.; 

- реконструкція мереж вуличного освітлення, під час яких 

встановлено 96 світильників та прокладено близько 5 км. кабелю (вул. 

Корольова, вул. Шевченка, 78-80, вул. Ковельська, вул. В.Стуса, вул. 

Чолівська, вул. Київська 21-А, тощо). 

Для забезпечення безпеки дорожнього руху на поточний ремонт і 

утримання мереж вуличного освітлення, об’єктів дорожньої 

безпеки  використано 1,8 млн.грн. 

На прибирання вулиць міста від дорожнього змету, зимове і літнє 

утримання доріг протягом року було використано 3,6 млн.грн. 

 

КП «Теплозабезпечення» за рахунок коштів міського бюджету та 

власні кошти підприємства протягом  року виконано: 
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 реконструкцію теплових пунктів житлових будинків з 

встановленням 76 теплових лічильників на суму 2,3 млн.грн. (на 

даний час тепловими лічильниками в місті облаштовано 218 житлових 

будинків); 

 капітальний ремонт та заміну мереж централізованого 

теплопостачання на суму 4,2 млн.грн.; 

Щоб в Коростені вчасно розпочався опалювальний сезон, для 

погашення заборгованості за газ з місцевого бюджету була надана 

фінансова підтримка в сумі 2,3 млн. грн.  

 

Жоден коростенець не відчув ні відсутності тепла, як це відчули 

мешканці близько 30 міст України, ні відсутності води в місті, як, 

наприклад у Житомирі, де вода часом відсутня декілька днів. Це лише на 

перший погляд здається простою справою, насправді за цим – продумана 

і правильно організована робота. 

 

КП «Водоканал» за рахунок коштів міського 

бюджету у 2018 році проведено робіт на загальну суму 2,2 млн. грн..  

- капітальний ремонт фільтрів; 

- заміна та прокладання  водопровідних мереж по вул. Гастелло і Торгова, 

Заводська-Південна; 

- капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Сергія Кемського; 

- очищення каналізації, каналізаційних колекторів, колодязів; 

- придбання комплекту хлоратора. 

В 2018 році з метою погашення заборгованості по заробітній платі 

підприємству з місцевого бюджету була надана фінансова підтримка в 

сумі 2,3 млн грн. 

ОСББ 

В рамках «Положення про дольову участь співвласників у 

фінансуванні робіт з реконструкції, капітального ремонту 
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багатоквартирних житлових будинків», 

були проведені капітальні ремонти покрівель в будинках: 

- ОСББ «Грушевського, 66-А» загальною вартістю 199 

тис.грн. (дольова участь співвласників складає 109 тис.грн., решта 90 

тис.грн. – кошти міського бюджету);  

- та ОСББ «Водоспад» (вул. С. Кемського, 58-В) вартістю 140 

тис.грн. (дольова участь співвласників складає 36 тис.грн., решта 104 

тис.грн. – кошти міського бюджету). 

 

 

 

Протягом 2018 року згідно Порядку відшкодування з міського 

бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими ОСББ міста 

Коростеня було укладено 14 Компенсаційних угод з ОСББ на загальну 

суму 191,2 тис.грн. 

 

В місті даний час функціонує 57 ОСББ, які обслуговують 76 

багатоквартирних житлових будинків загальною площею 260 тис.м² (що 

складає понад 40% від загальної площі багатоквартирного житлового 

фонду міста).  

Впорядкування місць відпочинку громадян, озеленення міста 

На об’єкти благоустрою  протягом 2018 використано  3,9 млн. грн. 

В 2018 році були виконані роботи з ремонту пам’ятника Божої 

Матері Покрови Пресвятої Богородиці,  облаштування алеї в 

парку Древлянському та пішохідної доріжки біля пам’ятника Козака  

на суму 207,8 тис.грн. 

На заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин 

виділено кошти в сумі 680,9 тис.грн. 
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ГО «Хатіко»  простерилізовано 620 собак. На відлов 

безпритульних тварин та проведення стерилізації витрачено 560 

тис.грн.   На придбання продуктів харчування для тварин, медикаментів 

та перев’язувальних матеріалів ГО «Твій друг» виділено 120 тис.грн. 

 

Забезпечення чистоти міста. 

На прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста 

Коростеня облаштовано 103 майданчики для збору твердих побутових 

відходів, на яких розміщено 438 контейнерів. Послугою охоплено 50 

тис. 428 громадян, що складає 77% від загальної чисельності 

населення міста. 

 

 

 

 

На потреби міста придбано техніку для комунальних підприємств 

на 15 млн.грн: 

екскаватор- навантажувач – 1,9 млн.грн. 

сміттєвоз - 2,2 млн.грн.; 

піскорозкидач - 2,7 млн.грн.; 

автомобіль з піскорозкидальним обладнанням, підмітальною 

щіткою та снігоочисним відвалом -  3,3 млн.грн.; 

грейдер -  2,5 млн.грн.; 

трактор з навісним обладнанням для догляду за тротуарами міста - 

459 тис.грн. 

вантажопасажирський автомобіль «Сітроен» -  848 тис.грн.  

тракторний причіп - 144  тис.грн. 

трактор «Беларус»  для догляду за прибудинковими територіями та 

тротуарами міста - 700 тис.грн. 

Придбані 149 контейнерів для сміття  на суму 1,1 млн.грн.   

У 2018 році КВГП з державного бюджету виділені 30  млн. грн. на 

реалізацію проекту «Будівництво полігону твердих побутових відходів 
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для  м. Коростеня І-ІІІ черга». Всього було виконано робіт на суму 24,8 

млн. грн.  

На утримання та прибирання міських 

кладовищ було  витрачено 236 тис.грн.  

 

Охорона навколишнього природного середовища 

Минулого року створено робочу групу, якою напрацьовано порядок 

дій, визначені завдання з обстеження русла річки та встановлені терміни 

їх виконання, напрацьовані пропозиції по ділянкам русла р. Уж в межах 

міста, де планується проводити роботи. На даний час розробляється 

проектно-кошторисна документація по розчищенню русла р. Уж. 

Наприкінці 2018 року розпочались роботи з капітального ремонту  

гідротехнічної споруди в с.Поліське, вартість яких відповідно до 

проектно-кошторисної документації складає 662 тис.грн.  

Проведено коригування проектно-кошторисної документації 

«Реконструкція греблі в районі м’ясокомбінату в м. Коростень». 

Загальна вартість проекту склала  5,7 млн.грн.  

 

Природна та техногенна безпека 

На виконання заходів  «Програми забезпечення техногенної та 

пожежної безпеки, захисту населення і територій міста Коростеня від 

надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки» витрачено 1,3 млн. грн. 

 

Будівельний комплекс, архітектура та містобудування 

Будівельними організаціями міста виконано будівельних робіт на 

146,1 млн. грн., що складає  майже 10% від загального обсягу по 

області. 

Введено в експлуатацію 48 збудованих та реконструйованих 

приватних житлових будинків. 

 

Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій 

В звітному році проведено 2 земельні аукціони, в результаті яких 

реалізовано 6 земельних ділянок на суму  1,1 млн. грн. 
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Від продажу 9 земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення до міського бюджету надійшло 2,7 млн.грн. 

В оренді фізичних та юридичних осіб перебуває 147 земельних 

ділянок. До міського бюджету від оренди надійшло 8,8 млн. грн.      

На обліку для безкоштовного отримання у приватну власність 

земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво перебувало 

469 учасників АТО. В звітному періоді цій категорії громадян 

виділено 67 земельних ділянок в районі вулиці Козака та 79 - між вул. 

Григорія Сковороди та вул. Василя Стуса. Крім того, учасникам АТО в 

межах існуючої забудови виділена 21 земельна ділянка. 

 

 

На користь Коростенської міської ради завершена судова справа, 

яка тривала десяток років, щодо повернення земельного масиву площею 

78 га по вул. Гастелло.  

Транспортний комплекс та зв’язок 

В березні 2018 року Кабінетом Міністрів України затверджено 

Порядок, яким визначено запровадження монетизації пільг на 

проїзд. Для запровадження монетизації пільг в м. Коростені необхідно 

33,1 млн. грн. 

У зв’язку із обмеженістю міського бюджету, пільговий проїзд в 

місті реалізовано системою часткової компенсації, а саме: 

відшкодування 50% вартості двох пільгових місць в робочі дні тижня в 

кожному транспортному засобі. 

Перевізниками міста за власний рахунок та без обмежень 

перевозиться 9 категорій пасажирів: учасників бойових дій Великої 

вітчизняної війни, Афганістану та інших прирівняних громадян до цієї 

категорії, в т.ч. учасників АТО; осіб, які отримали інвалідність 

внаслідок Великої вітчизняної війни; осіб, які отримали інвалідність 

внаслідок війни І групи; членів сім’ї загиблих учасників АТО; осіб з 

інвалідністю І групи; осіб з інвалідністю по зору І групи та 1 

супроводжуючу особу; дітей дошкільного віку та дітей шкільного віку 

до 10 років включно (1-4 класи початкової школи); дітей-сиріт (до 18 
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років); дітей-інвалідів. Крім того, перевізниками було надано 

посвідчення на безкоштовний проїзд пацієнтам Коростенської філії 

гемодіалізу  КУ «ОКЛ ім. О.Ф.Гербачевського» (10 осіб) та 

патронажним медичним сестрам Товариства Червоного хреста (4 особи). 

На компенсацію пільгового проїзду перевізникам з міського 

бюджету виплачено 1,7 млн грн., на забезпечення безкоштовного 

проїзду пільгових категорій ПАТ «Укрзалізниця» - 2 млн.грн. 

 

Освіта і наука  

Ми дбаємо і про те, щоб коростенці мали можливості для 

розвитку. В минулому році великий прорив зроблено у сфері 

матеріального забезпечення закладів освіти (з бюджету розвитку 

виділено майже 17 млн. грн.). 

 

 За рахунок цих коштів здійснено заходи:  

- будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям, заміна 

огорожі та ремонт даху до 100-річчя ЗОШ №8 – 1,1 млн.грн.;  

- капітальний ремонт фасаду ЗОШ №1, фасаду ДНЗ №1 – 1,6 млн.грн.; 

 -капітальний ремонт приміщення ДНЗ №3 – 2,1 млн. грн.;  

-капітальний ремонт покрівлі їдальні ЗОШ №11, приміщення спортзалу 

НВК №2 - 667,3 тис.грн.; 

- заміна вікон в ЗОШ №11, НВК №2, міський ліцей – 145,1тис.грн. 

-термосанація Центру розвитку дитини №18 – 2,7 млн.грн.  

За звітний період  відділом освіти було придбано: 

*ігрові майданчики для закладів дошкільної освіти на суму – 489 

тис.грн; 

 *меблі для закладів дошкільної та загальної середньої освіти – 1,4 

млн.грн.; 

*комп’ютерна техніка – 875 тис.грн.; 

*плазмові телевізори для початкових класів на суму 432 тис.грн.; 

*ноутбуки для закладів дошкільної освіти –  22 штуки на суму 277,3 

тис.грн. 
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   Субвенція на «Нову Українську школу» - 1, 5 млн.грн. 

 

Культура, туризм, екскурсійна діяльність 

 Протягом 2018 року закладами культури міста проведено 56 

культурно-масових заходів. На заходи культури і мистецтва з міського 

бюджету витрачено 20,6 млн.грн. 

За рахунок коштів міського бюджету проведені капітальні ремонти 

клубу-філії №1 МПК ім.Т.Шевченка (198 тис.грн.), освітлення МПК 

ім.Т.Шевченка (232  тис.грн.), центральної бібліотеки 

ім.М.Островського (270,5 тис.грн.). 

В 2018 році з успіхом у населення працював аматорський театр. 

Продовжується робота по впровадженню нових туристичних 

маршрутів «Патріотичні екскурсії», «Літописне місто Іскоростень. 

Городище №1», «Древлянські гради». 

Започатковано віртуальні екскурсії в 3D-форматі в 

системі Google Maps (Гугл Мапс). 

 

Місто Коростень отримало Патент на проведення Міжнародного 

Фестивалю дерунів від Українського інституту інтелектуальної 

власності. Під час Х ювілейного Фестивалю дерунів встановлено три 

рекорди України.  

 

Фізична культура і спорт 

Місто Коростень вже декілька років займає провідні позиції з 

розвитку фізичної культури і спорту серед міст та районів Житомирської 

області та й за її межами. 

З метою завершення реконструкції стадіону „Спартак”, проведено 

оновлення майданчиків для ігрових видів спорту, що знаходяться на 

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

розпочато реконструкцію футбольного поля та будівництво 

легкоатлетичної доріжки із штучним покриттям. Стадіон ,,Спартак” є 

єдиною ліцензованою спорудою в Житомирській області для проведення 

ігор чемпіонату України з футболу. 
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За результатами роботи „Спорт для всіх” залишається кращим в 

Житомирській області. 

В звітному періоді проведено 413 спортивних заходів, на 

фінансування яких з міського бюджету виділено 2,2 млн.грн.. 

Спортсмени міста стали переможцями обласних, всеукраїнських та 

міжнародних змагань з різних видів спорту. 

В 2018 році затверджено щомісячну стипендію міського голови 10 

кращим спортсменам міста. 

 

Охорона здоров’я 

Коростенська  центральна міська лікарня 

У зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я, з 1 січня 

2018  року  змінилась структура  Коростенської  центральної міської 

лікарні. 

Інфекційне  відділення  реорганізоване  шляхом  розділення  на   

інфекційне  відділення   для  дорослих  та  інфекційне 

відділення  для дітей,приймальне відділення реорганізоване  

 у  відділення  екстреної  медичної  допомоги. 

 

 

 

У листопаді 2018 р. міською  радою  прийняте  рішення  «Про 

реорганізацію Коростенської центральної міської лікарні в комунальне 

некомерційне підприємство «Коростенська центральна міська лікарня 

Коростенської міської ради».  

 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Коростенської міської ради»  

 

З початком функціонування Центру ПМСД 

припинили  роботу  терапевтичні  відділення  поліклініки  та    частина  д

итячої  поліклініки. Поліклініку  реорганізовано  в    консультативно-

діагностичний  центр, дитячу  поліклініку – в  консультативно-

діагностичний  відділ  для  дітей. 
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До складу Центру ПМСД увійшли 7 лікарських амбулаторій 

загальної практики сімейної медицини. В амбулаторії за адресою вул. 

Корольова, 23 здійснено капітальний ремонт, закуплені меблі, медичне 

обладнання та комп’ютерна техніка для повноцінного функціонування 

амбулаторії. 

З населенням міста підписано 41,3 тис декларацій, рівень 

охоплення декларуванням становить майже 65%. 

Додаткове фінансування за 2018 рік – 16,5 млн.грн, в т.ч. 

з  міського бюджету – 9,67 млн.грн. 

Завдяки додатковому  

фінансуванню  заборгованості  по  заробітній  платі  працівникам ЦМЛ  

вдалося  уникнути. Для цього з міського бюджету виділено 5,8 млн.грн. 

 

Також ми виділяли кошти й для безкоштовного 

забезпечення  хворих на цукровий та нецукровий діабети – майже 0,5 

млн. грн. 

За рахунок місцевого бюджету закуплено обладнання на суму 236 

тис. грн.  

Проведено капітальні ремонти на суму 2, 7 млн.грн, в тому числі 

освітлення дитячої поліклініки на суму 370 тис.грн.  

 

Проведені поточні ремонти бак. лабораторії, терапевтичного 

корпусу, неврологічного відділення, медичного обладнання, 

відділення  екстренної мед.допомоги на суму  300 тис. грн. 

 

Бюджет 

Всі ці заходи стали можливими тому, що наповнюється міський 

бюджет. 

Протягом минулого року до загального фонду міського бюджету 

надійшло власних надходжень 285,2 млн грн. Затверджені міською 

радою планові показники в сумі 278,6 млн грн. виконані на 102,3% 

(+6,5 млн грн.). 
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До спеціального фонду міського бюджету надійшло 20,8 млн грн. З 

них до бюджету розвитку надійшло 3,1 млн грн. 

Видатки загального фонду міського бюджету за 2018 рік склали 

648,5 млн. грн. 

Наявні ресурси міського бюджету спрямовувались, у  першу чергу, 

на заробітну плату з нарахуваннями та виплати віднесені до захищених 

статей бюджету. 

Найбільше (41,7 %) становлять видатки на соціальний захист та 

соціальне забезпечення. На дану галузь спрямовано 270,5 млн. грн. 

На видатки освіти спрямовано 189,4 млн. грн. 

На охорону здоров’я - 86  млн. грн. 

На установи культури - 10,6 млн. грн. 

На проведення заходів з фізичної культури і спорту - 8,4 млн. грн. 

На видатки житлово-комунального господарства, на 

дорожнє  господарство і дорожню інфраструктуру - 42,1 млн. грн. 

  По спеціальному фонду міського бюджету проведено видатків на 

загальну суму 93,4 млн. грн. 

  На проведення капітальних видатків із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку спрямовано 69,1 млн. грн. 

 

Торгівля, громадське харчування та побутові послуги 

Протягом  2018 року в Коростені відкрито 8 нових магазинів та 4 

кафе на 29 робочих місць. Торговельна мережа склала 476 об’єктів. 

 

 

Продовжувалась практика проведення виїзної та ярмаркової 

торгівлі (проведено 58 ярмарків сільськогосподарської продукції, де 

коростенці мали можливість придбати продукцію за нижчою ціною, а 

надходження до міського бюджету склали 47 тис.грн). 

Впроваджена заборона продажу алкогольних напоїв в нічний час з 

23 до 8 години.    

Багато зусиль та часу було витрачено на проведення торгів для 

забезпечення безкоштовного харчування школярів міста, як результат –
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  переможцем торгів стали місцеві товаровиробники. Середня вартість 

одного дня харчування  склала 33 грн., що є однією з найбільших в 

області. 

Підприємництво 

Проводиться робота з підтримки підприємництва у місті. 

З’явилась тенденція до його пожвавлення, кількість підприємців вперше 

за 5 років зросла на 190 осіб.  

Свою діяльність здійснює 309 середніх і малих підприємств та 2 

тис.451 фізична особа-підприємець.  

Продовжує здійснювати свою діяльність Коростенський Центр 

підтримки підприємництва. 

Соціологічні дослідження показали низький рівень освіченості 

підприємців. Саме тому у 2018 році нами спільно з «Агенцією 

регіонального розвитку» 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» за фінансової підтримки МЗС 

Норвегії. Бюджет проекту склав 198 тис. грн., з яких 177 тис. грн. – 

грантові кошти. 

 

Промисловий комплекс  

В 2018 році спостерігалась стабільність в роботі промислового 

комплексу міста. Обсяг виробництва склав 4 млрд 25,7 млн.грн. 

До основного кола промислових підприємств включено 5 

підприємств — ТОВ «Коростенський щебзавод», ТОВ «Твій хліб»,ТОВ 

«Коростенський індустріальний парк», Філія ТОВ «НВП «Олдем» 

Електромеханічний завод, ТОВ «Агрі-комм». 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами м. 

Коростеня залишається незмінною та посідає друге місце в області. 

 

Енергетичний менеджмент 
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В звітному періоді на впровадження заходів з енергозбереження в 

бюджетній сфері спрямовано близько 5  млн.грн., з яких 4,3 млн. грн. – 

в освітніх закладах (капітальний ремонт фасаду, заміна вікон, ремонт 

сантехніки, покрівель, встановлення приладів обліку, заміна ламп тощо). 

Розпочато співпрацю з проектом ПРООН «Енергоефективність у 

громадських будівлях» в напрямку реалізації в місті енергоефективних 

проектів ЕСКО-механізму (енергосервісні контракти). 

Серед населення популярним інструментом впровадження 

енергоефективних заходів залишається урядова програма «теплих 

кредитів». 

Інвестиційна діяльність 

Що потрібно, щоб місто розвивалось і надалі? Створити умови для 

розвитку виробництва й залучення інвестицій.  

Для розвитку індустріального парку «Коростень» в 

2018 році визначено нову керуючу компанію – ПрАТ «Коростенський 

завод МДФ». Загальна сума інвестицій складе 270 млн. грн., 

передбачено створення 250 нових робочих місць. 

В 2018 році Українським представництвом міжнародної 

антикорупційної мережі TransparencyInternational (ТРАНСПЕРЕНСІ 

ІНТЕРНЕШИНАЛ) проаналізовано прозорість інвестиційної сфери 100 

найбільших міст України. Коростень зайняв 17 місце із 100, 

випередивши такі міста як Житомир, Луцьк, Дніпро, Чернігів, Ужгород. 

Ми розпочали процес залучення «зелених» інвестицій. А саме у 

промисловій зоні поблизу заводу МДФ на площі 125 га в цьому 

році ТОВ «Регіональні енергетичні системи» розпочне будівництво 

сонячної електростанції потужністю 80 МВт. Сума прямих іноземних 

інвестицій складе близько 150 млн.дол.США. 

Розпочато будівництво підприємства по ремонту залізничного 

рухомого складу. 

 

 

https://ti-ukraine.org/
https://ti-ukraine.org/
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В серпні минулого року відбувся земельний аукціон на 2 земельні 

ділянки по вулиці Сергія Кемського (Жовтнева), 11-м для будівництва та 

обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту. 

Переможцем земельних торгів стало Приватне акціонерне 

товариство «Коростенський завод МДФ». Підприємство вже активно 

готує будівельний майданчик. На завершальному етапі проектна 

документація. І за найкращими прогнозами  до кінця 2020 року місто 

отримає сучасний спортивний комплекс з тренажерними залами та 

басейнами, а також з дитячим садочком, футбольним полем та 

житловими будинками. 

 

Отже, яку б галузь нашого господарства ми б не аналізували  - 

всюди Коростень серед лідерів на Житомирщині. Що по спорту, що по 

освіті, що по культурі, що по підприємницькій діяльності, що по 

промисловому виробництву. 

Чи є в роботі команди, яку я очолюю, помилки, - безперечно, є. Бо 

не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Звичайно, 

залишається багато невирішених питань, попереду багато ідей та 

проектів, які тільки спільними зусиллями ми зможемо втілити в життя. 

Головне, щоб місто розвивалося, а жителям було комфортно у ньому 

жити. Це і є основними напрямками Стратегічного розвитку міста та 

моєї передвиборчої програми. 

Підсумовуючи роботу в 2018 році, я щиро дякую всім, хто сумлінно 

працював над вирішенням поставлених завдань – депутатам міської 

ради, членам виконавчого комітету, колективам комунальних 

підприємств та навчальних закладів, керівникам організацій та установ 

міста, підприємцям, а також представникам громадськості за 

підтримку, розуміння та щоденну працю. Дякую всій громаді міста за 

справжній коростенський патріотизм. 
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