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Звіт міського голови перед територіальною 

громадою 

міста за 2019 рік 

Шановні коростенці! 

Щороку я, виконуючи свій обов’язок, звітую перед 

громадою міста про зроблену за рік роботу. 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. 

Незважаючи на деякі труднощі, які виникали 

впродовж звітного року, міська влада не скоротила 

жодної соціальної програми, працювали усі, без 

винятку, заклади соціального захисту і спрямування, всі 

бюджетні установи, заклади освіти й охорони здоров’я. 

Всі вчасно отримували заробітну плату. Завдяки 

цілеспрямованій роботі виконавчого комітету вдалося 

покращити їх матеріально-технічний стан, придбати  

необхідну техніку, покращити інфраструктуру та 

досягти помітних позитивних змін у життєдіяльності 

громади. Там, де потрібно було, ми підставляли плече, 

часто беручи на себе зобов’язання держави. 

І мова тут іде не лише про сухі статистичні цифри, але 

й про реальні справи і дієві кроки. 
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Промисловий комплекс 

Однією з найважливіших структурних ланок 

господарського комплексу нашого міста залишається 

промисловість. Питома вага обсягу реалізованої 

промислової продукції підприємствами Коростеня в 

області залишається незмінною та посідає ІІ місце після м. 

Житомира.  

В 2019 році очікуваного приросту виробництва не 

досягнуто, і така ситуація  спостерігається в Україні в 

цілому.  Обсяг виробництва промислової продукції в 

Коростені склав 3,3 млн. грн., що на 18,8% менше, ніж в 

2018 році.  

На жаль, в ІІ півріччі 2019 року призупинили 

діяльність ТОВ «Коростенський індустріальний парк» та 

ПрАТ «Трубний завод «Трубосталь». 

Середньомісячна заробітна плата основного кола 

промислових підприємств міста в 2019 році складала 

9436,3 грн., що на 8,2% (або на 718,1 грн) більше 

попереднього року.  

 

Підприємництво 

Стабільний розвиток міста нерозривно пов'язаний з  

розвитком підприємництва, в 2019 році в Коростені 

продовжено реалізацію ініціативи «Школа 

підприємництва», до якої активно приєднуються все 

нові учасники з навчальних закладів міста. Цього ж 
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року, у жовтні розпочато курс «Школа бізнесу» для 

учнів 9-11 класів. 

В місті налічується 344 малих і середніх 

підприємств та 2295 фізичних осіб-підприємців. 

Надходження до міського бюджету від сплати 

єдиного податку становили 30,2 млн. грн.  

В обласному конкурсі «Кращий підприємець року» 

переможцями стали ТОВ «Альфа», ПП «Фармацевтична 

фабрика «НВО «Ельфа», Виробничий підрозділ 

Коростенська дирекція залізничних перевезень 

регіональної філії «Південно-Західна залізниця» 

акціонерного товариства «Українська залізниця». 

Організаційно вдосконалювалась робота Центру 

надання адміністративних послуг. У травні минулого 

року Центр разом із відділами реєстрації місця 

проживання та державної реєстрації перейшов до 

реконструйованого за кошти міського бюджету 

приміщення по вул. Шевченка, 5, що дало можливість 

громадянам отримувати послуги у більш комфортних 

умовах, 6 днів на тиждень.     

Сьогодні ЦНАП надає 104 послуги. Протягом року до 

Центру надання адміністративних послуг у місті 

Коростені надійшло майже 10 тисяч заяв, відділом 

державної реєстрації надано понад 5 тис. 

реєстраційних послуг. А сума коштів, що надійшла до 

міського бюджету від реєстраційних дій, склала 

470 тис.грн. Приміщення облаштовано за принципом 
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«відкритого простору» з встановленим платіжним 

терміналом для здійснення оплати за адміністративні 

послуги. 

 

Транспортний комплекс та зв’язок 

Протягом року залишалась стабільною ситуація з 

перевезенням пасажирів автомобільним транспортом. 

Тарифи не переглядались. За даними перевірок, 

кількість коростенців, що користується громадським 

транспортом, зменшилась на 9,8% в порівнянні з 

показником 2018 року.  В 2 рази вдалось скоротити 

кількість скарг щодо роботи автотранспорту. 

За рахунок міського бюджету продовжено реалізацію 

системи часткової компенсації проїзду на двох 

пільгових місцях у робочі дні тижня. 

Перевізниками міста надаються послуги з 

безкоштовного перевезення наступним категоріям 

пасажирів:  

- учасникам бойових дій Другої світової війни, 

Афганістану та інших прирівняних громадян до цієї 

категорії, в т.ч. учасникам АТО;  

- особам, які отримали інвалідність внаслідок війни (І, 

ІІ, ІІІ група);  

- членам сім’ї загиблих учасників АТО;  

- особам з інвалідністю І групи; 

 особам з інвалідністю по зору І групи та 1 

супроводжуючій особі; 
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-  дітям дошкільного віку та дітям шкільного віку до 

10 років включно (1-4 класи початкової школи);  

- дітям-сиротам та дітям-інвалідам. 

Започатковано видачу квитків на 50% вартості 

проїзду пенсіонерам, віком понад  70 років і з доходом, 

що не перевищував 2690 грн. 

На компенсацію пільгового проїзду перевізникам з 

міського бюджету в 2019 році виплачено 2,9 млн. грн. 

Заборгованість перед перевізниками відсутня.  

Минулого року ТОВ «Дозор України» на зупинці 

«Центральний міський ринок» безкоштовно встановлено 

інформаційне табло, що прогнозує час очікування 

громадського транспорту. Більшість коростенців 

позитивно оцінили його роботу. 

Кількість відправлених вантажів по Коростенській 

дирекції залізничних перевезень в порівнянні з 2018 

роком зменшилась на 23,8% та становила  

12,6 млн. т. Натомість кількість відправлених пасажирів із 

станції Коростень збільшилась на 22,7%.  

Для забезпечення пільгового проїзду пасажирів 

залізничним транспортом з міського бюджету виділено 

3 млн.грн.  

Енергетичний менеджмент 

У звітному році в бюджетних установах та 

організаціях міста за рахунок впровадження 

енергоефективних заходів, реалізації енергоефективних 

проєктів, підвищення температури навколишнього 
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середовища та ощадного використання ресурсів на 26% 

скоротився рівень споживання теплової енергії.  

На впровадження заходів з енергозбереження в 

бюджетній сфері спрямовано близько 5,1 млн. грн., з 

яких більше ніж  4 млн. грн. – в освітніх закладах міста 

(капітальні ремонти систем теплопостачання та 

водопостачання, покрівель, фасадів, поточні ремонти 

електромереж, заміна вікон та дверей, встановлення 

приладів обліку, заміна ламп тощо).  

 

Інвестиції 

У травні 2019 року керуючою компанією 

індустріального парку «Коростень» ПрАТ 

«Коростенський завод МДФ» обрано ТОВ «БФ Проект». 

Компанія представила проєкт будівництва меблевої 

фабрики, але через негативні коливання в 

деревообробній галузі, поки що будівля 

використовуватиметься як транзитний склад. Інвестиції 

в облаштування парку та будівництво склали 40 

млн.грн.  

За реалізацію практики індустріального парку 

«Коростень» місто стало переможцем всеукраїнського 

конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування», 

який проводить Міністерство розвитку громад та 

територій України. 

Для поліпшення інвестиційної привабливості міста 

оновлено інвестиційний паспорт міста. За тісної 
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співпраці з Агенцією регіонального розвитку 

Житомирської області місто відвідали інвестори з 

Туреччини, Чехії, Данії, Китаю тощо. Втім, економічний 

розвиток міста відбувався в основному за рахунок 

вітчизняних інвестицій. Поряд з індустріальним парком 

збудовано тепло-електро станцію, проведені підготовчі 

роботи для будівництва сонячної електростанції, в 

районі м’ясокомбінату введено в експлуатацію 

підприємство з ремонту залізничного рухомого складу. 

За результатами досліджень Регіонального центру 

економічних досліджень та підтримки бізнесу 

Коростень посів 5 місце серед 1321 громади в рейтингу 

інституційної спроможності і сталого розвитку малих та 

середніх громад України (до 100 тис.осіб). 

 

Будівельний комплекс, архітектура та 

містобудування 

В 2019 році розпочато будівництво ТОВ «БФ 

ПРОЕКТ» багатофункціонального комплексу по вул. С. 

Кемського, 11-М. Комплекс призначається для надання 

фізкультурно-оздоровчих послуг населенню (басейн 

довжиною не менше 25 м) та включає в себе розміщення 

двох апартамент-готелів та сучасного дитячого 

дошкільного закладу. 

Відділом архітектури та містобудування в 2019 році 

надано 438 адміністративних послуг.  

Укладено 11 договорів про пайову участь у розвитку 
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інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

міста Коростеня на загальну суму 1,6 млн. грн. 

Проведено 35 процедур тендерних закупівель товарів і 

послуг, з яких відбулись 19. В системі Прозорро 

проведено 25 процедур.  Підготовлено і оформлено 

проведення 124 засідань тендерного комітету. 

 

Земельні відносини 

В 2019 році проведено 5 земельних аукціонів, в 

результаті яких продано у власність 10 земельних 

ділянок (5,4 га) несільськогосподарського призначення 

на суму 12,6 млн. грн., що майже на 10 млн.грн., більше 

ніж за 2018 рік.  

Укладено 4 договори на добровільне відшкодування 

збитків та стягнуто 66 тис.грн. До прокуратури подано 

4 справи на суму збитків 4,1 млн.грн. 

Певні зміни відбулися і в питаннях управління 

комунальним майном. Сформовано відповідний відділ, 

який забезпечений згідно зі штатним розписом 

спеціалістами відповідного фаху. 

Всього до міського бюджету від приватизації об’єктів 

комунальної власності надійшло 60 тис.грн. Проведено 

2 електронних аукціони в системі Прозорро.  

В оренді у фізичних і юридичних осіб знаходиться 

186 об’єктів комунальної власності, надходження до 

бюджету склали 612,3 тис.грн. 

В оренді знаходиться 67 земельних ділянок, 
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надходження до бюджету склали майже 9 млн.грн.  

На обліку для безкоштовного отримання у приватну 

власність земельних ділянок під індивідуальне житлове 

будівництво учасників АТО перебуває 362 особи. В 

звітному році виділено 71 земельну  ділянку в межах 

міста учасникам АТО, 68 з яких затвердили проєкт 

землеустрою. 

На черзі громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, перебувають 1152 особи, з них на 

позачерговій -160, на першочерговій – 362 особи. 

Минулоріч на облік поставлено 25 сімей. 

 

Торгівля, громадське харчування та побутові 

послуги 

Постійної уваги потребувала галузь торгівлі, послуг 

та громадського харчування. З метою стримання цін на 

основні продовольчі товари продовжувалась практика 

проведення виїзної та ярмаркової торгівлі. Так, по 

вулиці Жори Кудакова та на Привокзальній площі 

проведено більше 50 ярмарків сільськогосподарської 

продукції, де коростенці мали можливість придбати 

продукцію за нижчою ціною, а надходження до міського 

бюджету склали 54 тис.грн.  

В минулому році торгівельні площі, за рахунок 

відкриття гіпермаркету «Материк», павільйонів по вул. 

Героїв Чорнобиля збільшені на 640 м.кв.  

Створено 21 нове робоче місце.  
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У місті працює 470 стаціонарних закладів торгівлі. 

 

Бюджет 

 

Для забезпечення злагодженої роботи всіх структур 

міста, в першу чергу ми маємо турбуватись про виконання 

міського бюджету, а для реалізації проектів розвитку – 

його перевиконання. Тож, що ми маємо у 2019 році?  

За звітний період до бюджету міста надійшло всіх видів 

доходів на загальну суму  678 млн.грн.  

За рахунок перевиконання планових показників до 

загального фонду власних надходжень надійшло - 338,8 

млн.грн. (проти запланованих 334,4 млн.грн.)  

Доходи спеціального фонду - за 2019 рік надійшло 

26,7 млн.грн. В порівнянні з 2018 роком надходження 

збільшились на 5,9 млн.грн. З них бюджет  розвитку - 

14,2 млн.грн. 

За результатами роботи минулого року, з міського 

бюджету проведено видатків на загальну суму 680,8 

млн.грн.  

На утримання закладів соціально-культурного 

значення, виплату допомог, надання пільг та субсидій 

населенню - 543,6 млн. грн. , в тому числі: 

- галузь освіти - 244,8 млн. грн.,  

- охорона здоров’я - 96,7 млн.грн., 

- соціальний захист та соціальне забезпечення 

населення - 174,1 млн.грн., 
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- галузь культури - 15,2 млн.грн., 

- фізичної культури і спорту - 12,8 млн. грн., 

 

На розвиток житлово-комунального господарства 

міста -  28,3 млн.грн. 

 

Аналізуючи виконання бюджету міста в розрізі 

напрямків використання коштів необхідно, перш за все, 

відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату 

заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету  

витрачено 325 млн.грн. 

На придбання продуктів харчування для потреб 

бюджетних установ та на забезпечення їх 

медикаментами спрямовано 13,9 млн.грн. (охорона 

здоров’я, дошкільна освіта, харчування спортсменів, 

спецхарчування для хворих дітей). 

На розрахунки за спожиті бюджетними установами 

енергоносії та комунальні послуги направлено 36 

млн.грн., що на  2,1 млн.грн. більше ніж в 2018 році.  

На будівництво та регіональний розвиток у 2019 році 

витрачено 5,7 млн.грн., що на 0,2 млн.грн. більше 

видатків 2018 року. 

 

Житлово-комунальне господарство 

Особливу увагу міська влада приділяє покращенню 

якості надання житлово-комунальних послуг 

мешканцям міста. З цією метою щоденно проводиться 
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масштабний комплекс робіт з реконструкції, 

комплексного благоустрою, капітального ремонту 

житлового фонду, оновлення матеріально-технічного 

забезпечення та виконання цільових програм. 

Протягом звітного періоду з міського бюджету на 

ремонти міських доріг було витрачено суму понад 32 

млн.грн.  

За ці кошти проведено капітальні ремонти: 

- доріг по вул. Південна,  вул. Тихона Кралі, вул. 1 

Травня;  

- тротуарів по вул. Музейна, вул. Шевченка (біля 

будинків № 45-47 і № 101-103), по вул. Грушевського. 

- завершені роботи з ремонту пішохідної доріжки по 

вул. Київській.  

- здійснено реконструкцію тротуару по вул. 

Шевченка біля будинків № 76-78, облаштовано 

паркувальні місця на проїзній частині дороги,  

- облаштовано тротуар по вул. Василя Стуса вздовж 

стадіону «Спартак». 

- асфальтового покриття прибудинкових територій 

загальною площею понад 2000 м² за адресами: вул. 

Сосновського, 25, 44, 50-52,  вул. Мельника, 16, вул. 

Шолом-Алейхема, 17, вул. Шевченка, 74, 78а. 

     Відремонтовано тротуари по вул. Мельника.   

За кошти державного бюджету по вул. С. Кемського 

облаштовано зупинки громадського транспорту, 

стояночні кармани, встановлено близько 2000 м.п. 
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бортових каменів.  

Проведено ямковий та поточний ремонти доріг на 

загальну суму 14,4 млн. грн. 

Профілювання та розмітка вулиць на суму 1,8 млн. 

грн. 

Капітальний ремонт мереж зливової каналізації на 

суму 29,7 тис. грн.  

На 14 пішохідних переходах облаштовано освітлення 

на загальну суму 467,9 тис.грн. 

На прибирання вулиць міста від дорожнього змету, 

зимове і літнє утримання доріг протягом року 

використано близько 5 млн.грн. 

У 2019 році була розроблена проектно-кошторисна 

документація по капітальному ремонту дорожнього 

покриття вулиць: Матросова, Василя Стуса, 

Житомирська, Шатрищанська, Воровського, 

Черемушки, Шолом-Алейхема, Сосновського, Богдана 

Хмельницького, Генерала Кульчицького, Проліскова, 

Шевченка, Горького, Івана Котляревського, провулку 1 

Шатрищанського. Роботи будуть виконуватись по мірі 

надходження фінансування. 

КП «Теплозабезпечення» за власні кошти в 

міжопалювальний період було проведено заміну 778 

м.п. аварійних ділянок теплових мереж. 

За кошти міського бюджету було придбано та 

встановлено: 

- 4 нових водогрійних котла (загальною вартістю 932 
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тис.грн.); 

- газоаналізатор (загальною вартістю 96 тис.грн.); 

- тепловий лічильник з двома витратомірами 

(загальною вартістю 94,8 тис.грн., встановлений на 

котельні по вул. Героїв Небесної Сотні, 12-А); 

- 4 мережних насоси (загальною вартістю 159 

тис.грн.). 

З метою максимально точного контролю за обсягами 

споживання газу було облаштовано вузли обліку з 

засобами дистанційної передачі даних на 3 котельнях: 

по вул. Селезньова,101, Зв’язківців, 7 та 

Коцюбинського, 44. 

Підприємством за рік встановлено 34 лічильника 

теплової енергії на загальну суму 896,4 тис.грн.  

254 житлових будинки обладнані приладами обліку 

теплової енергії, майже 14 тис. квартир забезпечені 

будинковими приладами обліку теплової енергії (95%).  

Головною водною артерією й основним джерелом 

питної води в місті є річка Уж, тому дуже гострою є 

проблема замулення та обміління її русла. У 

відповідності до вимог чинного законодавства 

визначено підрядну організацію для реалізації проєкту і 

в грудні 2019 року виконано роботи з розчищення русла 

річки Уж на ділянці в районі мосту по вул. 

Сосновського на суму 572,9 тис. грн. Роботи з 

розчищення на інших ділянках будуть продовжені у 

2020 році. 



15 

 

Завершено роботи з капітального ремонту 

гідротехнічної споруди в с. Поліське на суму 650 тис. 

грн. (замінено клапанний затвор). 

 

КП «Водоканал» у 2019 році за рахунок коштів 

місцевого бюджету були проведені роботи: 

- будівництво водопровідно-каналізаційних мереж 

мікрорайону вул. Заводська – Південна на суму 200 

тис.грн.; 

- капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. 

Григорія Сковороди (Котовського) на суму 245 тис.грн.; 

на ділянці по вул. Героїв Чорнобиля – вул. Шевченка на 

суму 631,5 тис.грн.; 

- проведено капітальний ремонт 300 м.п. 

каналізаційного колектора по вул. Сергія Кемського – 

вул. Толстого вартістю 167,7 тис.грн. 

- ремонт насосного обладнання на КНС № 2 вартістю 

349,5 тис. грн. 

Також за рахунок коштів місцевого бюджету було 

придбано: 

- колісний екскаватор Hyundai R 180 (на суму 4,2 

млн.грн.); 

- молот гідравлічний (на суму 564 тис.грн.), 

- обладнання для обмеження водовідведення у 

багатоповерхових будинках (на суму 90 тис.грн.). 

З початку року встановлено 53 вузли обліку води на 

вводах багатоквартирних житлових будинків. Всього на 
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даний час 67 багатоквартирних будинків обладнано 

загальнобудинковими приладами обліку холодної води.  

 

ОСББ 

На постійній основі проводиться відповідна 

роз’яснювальна робота з співвласниками житлових 

будинків щодо необхідності визначення форми 

управління будинками.  

На кінець року функціонує 71 ОСББ, які 

обслуговують 91 багатоквартирний житловий будинкок 

загальною площею понад 313 тис.м².  

Співвласники 256 житлових будинків самостійно 

прийняли рішення про обрання управителя. Ними стали 

КВЖРЕП № 1, ТОВ «КВЖРЕП № 2», ПП 

«Коростенський житловий сервіс №4», ПП 

«Коростенський житловий сервіс № 5». 

Співвласникам багатоквартирних будинків надається 

фінансова допомога за різними програмами підтримки. 

Протягом двох попередніх років відшкодування з 

міського бюджету відсоткових ставок за кредитами 

отримали 23 ОСББ по 32 Компенсаційним угодам на 

загальну суму майже 562,5 тис.грн.  

На базі ГО «Спілка голів ОСББ «Солідарність» 

створено Револьверний фонд, в який з міського бюджету 

були перераховані кошти в сумі 500 тис.грн.  

На реалізацію заходів, передбачених «Положенням 

про дольову участь співвласників у фінансуванні робіт з 



17 

 

реконструкції, капітального ремонту багатоквартирних 

житлових будинків», у 2019 році з міського бюджету 

було виділено 2,03 млн.грн.  

 

Впорядкування місць відпочинку громадян,  

озеленення міста 

У 2019 році виготовлено проектно-кошторисну 

документацію, визначено підрядну організацію та 

виконано перші роботи з реконструкції зони відпочинку 

центральної площі міста. 

На об’єктах благоустрою протягом року виконано 

роботи з утримання і догляду за зеленими 

насадженнями, квітниками та газонами на загальну суму 

2,8 млн.грн., на поточний ремонт парків та скверів 

використано 1,5 млн.грн.  

Проводиться подальша розбудова інфраструктури 

парку Древлянського: тротуарною плиткою викладено 

доріжки, встановлено 10 нових світильників, в тому 

числі на території, яка раніше не освітлювалась. 

Проведено роботи з ремонту фонтану на центральній 

алеї парку, встановлено новий дитячий майданчик 

вартістю 125 тис.грн. 

Відкрито памʼятник Герою України Сергію 

Кемському, проведено роботи по благоустрою прилеглої 

території, встановлено 2 світильники та заасфальтовано 

ділянку тротуару біля памʼятника. 
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Біля пам’ятника Козаку були проведені ремонтні 

роботи сходів та підпірної стінки, викладено 

тротуарною плиткою територію біля пам’ятника, 

встановлено декоративні світильники. Також проведено 

роботи з відновлення пошкоджених невідомими 

особами пам’ятників Молоді Коростенщини ХХ 

століття, учасників Української революції початку ХХ 

століття, Богдана Хмельницького, Радянському Солдату 

на території меморіалу по вул. І. Франка. 

В рамках Бюджету участі розпочато роботи з 

реалізації проекту «Капітальний ремонт дитячого 

спортивного майданчика в районі житлового будинку по 

вул. Сосновського, 52-Б». Виконано робіт на загальну 

суму 654,7 тис.грн. з державного, обласного та 

місцевого бюджету. 

Громадською організацією «Хатіко» було 

простерилізовано 288 тварин на суму 309,9 тис.грн. 

Громадській організації «Твій друг» на продукти 

харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали 

для тварин протягом року було виділено 122 тис.грн. 

 

Забезпечення чистоти міста 

На прибудинкових територіях багатоквартирних 

будинків міста Коростеня облаштовано 98 майданчиків 

для збору твердих побутових відходів, на яких 

розміщено 438 контейнерів (охоплено 78% населення 

міста). 
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Були проведені роботи з капітального ремонту 

контейнерних майданчиків для збирання твердих 

побутових відходів за наступними адресами: по вул. 

Шолом-Алейхема, 102; вул. Гастелло, 22-24, 28; вул. 

Мельника, 10; вул. Грушевського, 23, 35, 39; вул. 

Музейна, 7; вул. Сосновського, 52; вул.  Козацька, 1, 

вул. Шевченка, 45-47, 48а на загальну суму 363,8 

тис.грн. 

Укладено договір з ТОВ «Командор Вторма» щодо 

встановлення на полігоні ТПВ лінії із сортування сміття. 

Придбано новий сміттєвоз вартістю 1,8 млн.грн. та 

51 контейнер для збору ТПВ на загальну суму 525,4 

тис.грн.  

Також за кошти міського бюджету було придбано 20 

біотуалетів  на суму 194,4 тис.грн. та святкову 

ілюмінацію на суму 448 тис.грн.  

Протягом року ліквідовано 877 м³ стихійних 

сміттєзвалищ на загальну суму 166,6 тис.грн. по вул. 

Залізнична, Гастелло, Ватутіна, Князя Володимира, 1 

Травня, Суворова, Київська, Білокоровицьке шосе, 

Звʼязківців. 

На утримання та прибирання міських кладовищ було 

витрачено 1,2 млн. грн. На кладовищі по вул. Івана 

Котляревського проводилось асфальтування доріжок. На 

5 міських кладовищах систематично проводилось 

прибирання братських могил, меморіальних комплексів 

та місця почесних поховань. 
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Соціальний захист населення 

В рамках Програми «Турбота» було виділено з 

міського бюджету – 1 млн. грн. матеріальної допомоги 

малозахищеним верствам населення, отримали 

допомогу – 1 241 особа. 

Одержувачів державних соціальних допомог – 5 293 

особи, профінансовано на суму – 87 млн. 

грн.(малозабезпечені, одинокі матері, багатодітні 

сім’ї, діти-інваліди, опіка-піклування). 

Продовжується в місті реалізовуватись програма 

монетизації пільг та субсидій.  

Пільгами на оплату житлово-комунальних послуг 

скористалось 4 736 осіб на загальну суму 24 млн.грн., 

субсидій - 47 млн. грн., одержувачів – 7 500 осіб. 

В порівнянні з минулим роком спостерігається 

тенденція скорочення пільг та субсидій. 

В місті Коростені вдало реалізовуються проекти 

«Муніципальна няня» та «Пакунок малюка» (отримало 

600 родин, у яких народились діти). 

Протягом 2019 року двом коростенкам присвоєно 

звання мати-героїня. На сьогодні в місті зареєстровано 

139 осіб з таким званням.   

В місті проживає 559 багатодітних родин, в яких 

виховуються 1840 дітей. Протягом звітного року статус 

дитини з багатодітної родини отримало 433 особи.  

З державного бюджету на соціальні допомоги, пільги, 
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субсидії впродовж 2019 р. надійшло – 252 млн. 500 тис. 

грн. 

 

Соціальний захист учасників АТО 

На даний час в місті перебуває на обліку – 540 

«учасників бойових дій» з числа учасників АТО. З них:  

- 41 особа –  інваліди війни, інвалідність яких 

пов’язана із захистом Батьківщини.  

-   25 осіб –  членів сімей загиблих 

військовослужбовців під час участі в АТО. 

В 2019 році 1 учаснику антитерористичної операції, 

який має статус інваліда війни 2 групи, виплачено 

грошову компенсацію в розмірі 920 тис.грн. для 

отримання  житлового приміщення та придбано 

квартиру. 

Також перераховано кошти у сумі 322 тис. грн. 

грошової компенсації для придбання житла 1 дитині-

сироті. 

За рахунок коштів місцевого бюджету (1 млн. грн.) 

відшкодовуються пільги в розмірі 50% інвалідам по 

зору, 50% родинам загиблих учасників АТО. 

Оздоровлено – 25 учасників АТО на суму – 217, 3 

тис. грн. 

Вивчились та отримали посвідчення водія – 10 осіб на 

суму – 60 тис. грн. 
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Соціальний захист потерпілих від наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

Всі державні соціальні гарантії, пов’язані від 

наслідків Чорнобильської катастрофи  виплачено на 

суму – 68 млн. грн. (надання щорічної додаткової 

відпустки згідно ЗУ «Про статус…», компенсація 

вартості продуктів харчування Ι-ΙΙ кат. ЧАЕС та 

санаторно-курортне оздоровлення). 

Щороку ми приділяємо особливу увагу забезпеченню 

безкоштовним гарячим харчуванням школярів міста. В 

результаті – переможцем торгів стали місцеві 

товаровиробники, а наші учні отримували гаряче 

харчування безперервно протягом усього навчального 

року на загальну суму 25 млн. грн. Середня вартість 

одного діто-дня - 26 грн.  

Забезпечено 800 осіб технічними засобами 

реабілітації  на суму – 6 млн. грн. 

Велика увага приділялась легалізації робочих місць. 

Перевірено – 685 суб’єктів господарювання. 

Легалізовано – 917 осіб, внаслідок чого до місцевого 

бюджету сплачено - 800 тис. грн. податків. 

В місті діють соціальні заклади, що надають послуги 

малозахищеним верствам населення:  

- «Будинок сестринського догляду» (Хоспис св. 

Єлени) доглядають за тяжко хворими людьми. На 

утримання з міського бюджету витрачено 250 тис. 

грн. + 400 тис.грн. на утримання медсестер (200 
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тис.грн. з міського бюджету, 200 тис. грн.. – Центр 

зайнятості). 

- КУ Територіальний центр соціального 

обслуговування (під опікою перебуває 1552 особи). 

На утримання з міського бюджету витрачено 7,3 

млн. грн.  

- Коростенська міська організація Товариства 

Червоного Хреста України отримала фінансову 

підтримку з міського бюджету у розмірі 73,5 тис. 

грн. 

- Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

«Джерело надії» працює на своє утримання отримав 

1,4 млн. грн.  

- Коростенський міський центр соціально-

психологічної підтримки дітей і сімей «Віра, Надія, 

Любов» на утримання витрачено 4,3 млн. грн.  

 

Освіта і наука 

Дошкільна освіта 

В звітному періоді структура закладів дошкільної 

освіти не змінювалась і становить 22 заклади дошкільної 

освіти, в яких виховуються 2 400 дітей. 

Видатки міського бюджету на утримання дошкільних 

закладів освіти становили 80,5 млн. грн., що на 18,2% 

більше показника 2018 року. 

Шкільна освіта 

У закладах загальної середньої освіти навчається 7372 
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учні.  

Сума коштів з міського та державного бюджетів, 

виділених на шкільну освіту у 2019 році становила 111,6 

млн.грн. 

На покращення матеріально-технічної бази та умов 

перебування дітей у закладах освіти виділено 18,4 

млн.грн. 

Проведено капітальні ремонти на загальну суму 4,7 

млн.грн. (огорожі ДНЗ №3, системи водопостачання 

та водовідведення в ДНЗ №21 та  НВК №12, даху із 

заміною покрівлі їдальні та спортзалу, фасаду, вікон та 

дверей ЗОШ №3,  приміщення НВК №2, ЗОШ №5, 

ДЮСШ,  покрівлі ЗОШ №13 та  майстерні ЗОШ №8, 

заміна вікон у ЗОШ №11, міському колегіумі, ДНЗ №12). 

Проведено поточні ремонти на загальну суму 3,1 

млн.грн. (фасаду ДНЗ №3; покрівлі ДНЗ №13,14, міської 

гімназії; системи опалення   ДНЗ №20, ЦРД №4, міської 

гімназії №7; системи водопостачання та водовідведення 

ДНЗ №3,8,9,12, міського ліцею, ЗОШ №1,8, міського 

колегіуму; санвузлів у міському ліцеї, ЗОШ №8, ДНЗ 

№10,14, ЦРД №18; їдальні ЗОШ №11; приміщень ДНЗ 

№2,5,7,8,11,15,19,22, ЦРД №17,18, ЗОШ №5, ДЮСШ; 

заміни вікон ДНЗ №12,21, ЗОШ №9; огорожі ЦРД №18; 

освітлення в ДНЗ №6,14, міській гімназії, НВК №12).  

За кошти міського бюджету для закладів дошкільної 

освіти придбано електротехнологічне обладнання на 

загальну суму 1,8 млн.грн. 
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Для закладів загальної середньої освіти закуплено 

обладнання та дидактичні матеріали на загальну суму 

2,2 млн.грн. 

Для облаштування інклюзивного освітнього простору 

для дітей з особливими освітніми потребами у 2019 році 

придбано корекційне обладнання для інклюзивного 

навчання на загальну суму 219,5 тис.грн.  

Усі заклади освіти на 90% забезпечені комп’ютерним 

обладнанням та мають доступ до мережі Інтернет. 

Продовжено роботи по встановленню теплових 

лічильників у ДНЗ №2,5,7,15,19 на суму 267,5 тис.грн. 

На протипожежний захист використано 303,8 тис.грн. 

На видалення  небезпечних зелених насаджень на 

території закладів освіти - 647 тис.грн.  

Придбано миючі засоби, продукцію для чищення та 

прання, серветки та туалетний папір на суму 191,9 

тис.грн. Встановлено витяжки на харчоблоках ДНЗ 

№1,15,21,22 на суму 170,6 тис.грн. 

В минулому році в школах №1 та №9, міському 

колегіумі та садочку №18 за рахунок ЕСКО-компанії-

інвестора були встановлені індивідуальні теплові 

пункти. А за рахунок проєкту ПРООН  для покращення 

мікроклімату в ЦРД №18 встановлено систему 

вентиляції. 

І на завершення про освіту, за підсумками 

республіканського етапу олімпіад м.Коростень посіло ІІ 

місце в обласному рейтингу, ІІ та ІІІ місця – в обласному 
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етапі Міжнародного конкурсу з української мови та 

літератури ім.. П.Яцика. Всього вихованці закладів 

освіти нашого міста в обласній спартакіаді школярів 11 

раз займали І місця.  

 

Охорона здоров’я 

Коростенська центральна міська лікарня 

Галузь охорони здоров’я перебуває в стані 

реформування. Медичні заклади нашого міста також 

зазнають змін. Так, у  2019 році Коростенську 

центральну міську лікарню автономізовано та 

реорганізовано шляхом перетворення в комунальне 

некомерційне підприємство «Коростенська центральна 

міська лікарня Коростенської міської ради». 

З метою покращення умов перебування пацієнтів та 

умов праці медичних працівників, в звітному періоді 

проведені капітальні ремонти: частини приміщень 

консультативно-діагностичного центру (відділення 

гемодіалізу), дитячого- інфекційного і хірургічного 

відділень міської лікарні. Загальна вартість робіт 

становила 2,2 млн. грн. 

 

У вересні 2019 року на баланс Центру первинної 

медичної допомоги передано будівлю поліклінічного 

корпусу дитячої поліклініки. На І поверсі відкрито 

педіатричне відділення.  За кошти місцевого бюджету 
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зроблено ремонт, закуплені меблі, медичні меблі, 

ноутбуки, електрокардіографи, холодильники.  

З 1 грудня 2019 стоматологічна поліклініка була 

реорганізована, частина персоналу скорочена, 

стоматологічні кабінети  введені  в  склад відділення  

профілактики  консультативно-діагностичного центру. 

Основним доходом комунального некомерційного 

підприємства є надходження коштів за медичне 

обслуговування населення за програмою медичних 

гарантій від Національної служби здоров’я України в сумі 

28,4 млн. грн. Визначальним є тариф за підписану 

декларацію, який дорівнював 370 грн. у 2019 році з 

урахуванням вікових коефіцієнтів. 

Підписано 78% декларацій (49416) від наявної 

кількості населення (63525) м. Коростеня. 

В липні 2019 року відкрито сучасну амбулаторію за 

адресою вул. Київська, 17. За кошти місцевого бюджету 

для повноцінного функціонування амбулаторії був 

проведений капітальний ремонт, закуплені меблі, медичне 

обладнання та комп’ютерна техніка.  

В 2019 р. було впроваджено медичну інформаційну 

систему, що дає можливість створити єдиний медичний 

інформаційний простір в місті Коростень. Працює 

попередній електронний запис пацієнта на прийом до 

сімейного лікаря, ведеться електронна карта пацієнта, 

виписується електронний рецепт по програмі «Доступні 

ліки» (серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, 
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бронхіальна астма). На це з міського бюджету виділено 

1,3 млн.грн. 

Культура, туризм, екскурсійна діяльність 

 Протягом 2019 року закладами культури міста 

проведено 62 культурно-масових заходів. Видатки на 

культуру і мистецтво з міського бюджету склали 24,7 

млн. грн., що на 20% більше, ніж у 2018 році. 

Проведено капітальний ремонт Палацу культури 

ім.Т.Шевченка (518,6 тис.грн.), капітальний ремонт 

центральної бібліотеки ім.М. Островського та бібліотеки 

– філії №2 (209,6 тис.грн.), капітальний ремонт Школи 

мистецтв (412,4 тис.грн.).  

Започатковано проведення в місті Міжнародного 

історико-культурного фестивалю «ДобриняФест». 

Під час проведення ХІ Міжнародного фестивалю 

дерунів побили свій власний рекорд по кількості 

відвідувачів (більше 50 тис.) 

На VII Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

«Галицькі Самоцвіти» у Львові народний гурт 

«Коростенські музики»  став Лауреатом І премії. 

   На VI Обласному фестивалі-конкурсі хорової 

музики "Аве Марія" (м.Житомир) у номінації "вокальні 

ансамблі" народний жіночий вокальний ансамбль 

квартет "Кришталеві Роси" здобув І місце. 

На базі Палацу культури продовжують свою плідну 

роботу аматорські колективи АТГ «Креатив» та  «Театр 

на Territory Древлян». Рішенням колегії управління 

https://www.facebook.com/interritory1/?__tn__=K-R&eid=ARAA8Ib1IonVNZp7kivRu3YUAZ-cHdW3_RpZPIleK3hGqFeKLocfctr5n_3DZpptRS931ds8a3Cphb20&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDOFNfvUlb47ISXqbepBMoHvoWZY07p5J1DepqO9zjTRoMLzZhE_xalIoRiOUM9NrfaIMFeHcQncqQdUTwTzxeG9eXkPRQnEKwpu7E1MYqcq-ekdWPThUPqak87b4XOBLRlbwaWB0uZPuxlhyVGvDgPlrnReFuQyoWVTo_9Lzk_KMTdO7NzXcbwhvURqhVpPHn2xXsBkkZhwd2n7lUKdDxx7CUTPmQ6eL7Xc9Rdig8P4SsRIjC5v8ACsaBSiuy0H78tqN6MLfcnD8yVZ3YdVTx7O2blsRQXxrQcnZXAbL3y4en7WcX2up5hZ_jskDV6AZ8L1vUDsmy3BqaKyW9lvxA
https://www.facebook.com/interritory1/?__tn__=K-R&eid=ARAA8Ib1IonVNZp7kivRu3YUAZ-cHdW3_RpZPIleK3hGqFeKLocfctr5n_3DZpptRS931ds8a3Cphb20&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDOFNfvUlb47ISXqbepBMoHvoWZY07p5J1DepqO9zjTRoMLzZhE_xalIoRiOUM9NrfaIMFeHcQncqQdUTwTzxeG9eXkPRQnEKwpu7E1MYqcq-ekdWPThUPqak87b4XOBLRlbwaWB0uZPuxlhyVGvDgPlrnReFuQyoWVTo_9Lzk_KMTdO7NzXcbwhvURqhVpPHn2xXsBkkZhwd2n7lUKdDxx7CUTPmQ6eL7Xc9Rdig8P4SsRIjC5v8ACsaBSiuy0H78tqN6MLfcnD8yVZ3YdVTx7O2blsRQXxrQcnZXAbL3y4en7WcX2up5hZ_jskDV6AZ8L1vUDsmy3BqaKyW9lvxA
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культури та туризму Житомирської 

облдержадміністрації цим театральним колективам 

присвоєно звання "Народний". 

Для забезпечення систематичного розвитку 

туристичної зацікавленості до нашого міста минулого 

року створена комунальна установа «Туристично-

культурний інформаційний центр». 

За звітний період проведено 504 офіційні екскурсії 

(майже 10 тис. осіб), що в 3 рази більше, ніж в 2018 році. 

 

Фізична культура і спорт 

Місто Коростень багато років поспіль займає провідні 

позиції з розвитку фізичної культури і спорту серед міст 

та районів Житомирської області та й за її межами. 

У минулому році урочисто відкрито оновлений 

стадіон „Спартак”, на реконструкцію якого з міського 

бюджету виділено 6,7 млн. грн. Оновлено майданчики 

для ігрових видів спорту (для міні-футболу, волейболу, 

баскетболу та тенісний корт), футбольне поле, 

збудовано легкоатлетичну доріжку із штучним 

покриттям.  

Зареєстровані нові громадські організації ,,Майстри 

рукопашного бою Коростенщини”, ,,Коростенська 

федерація волейболу” та ,,Коростенська федерація 

настільного тенісу”.  

Відкрився новий фітнес-клуб ,,SportDE” та новий 

спортивний комплекс ,,Мал” (мікрорайон Хіммаш).  
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Протягом звітного року проведено 389 спортивних 

заходів, у тому числі: 

- 27 міських змагань з різних видів спорту, 

- забезпечено участь спортсменів міста у 114 

обласних, 132 всеукраїнських та міжнародних змаганнях 

та у 36 турнірах різних рівнів. Проведено 80 навчально-

тренувальних зборів.  

З міського бюджету на проведення оздоровчої 

кампанії для дітей міста виділено 2,1 млн. грн. та 

придбано 318 путівок в оздоровчі заклади Херсонської, 

Миколаївської, Львівської, Закарпатської областей. 

Як і в попередні роки, коростенці продовжують 

доводити свою майстерність, виборюючи призові місця 

на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях 

з різних видів спорту: баскетболу, хокею на траві, 

футболу, вільної боротьби, легкої атлетики, боксу, 

армспорту, черлідингу, спортивного танцю, голболу, 

бодібілдингу, шотокан карате.  

В 2019 році щомісячну стипендію міського голови 

надано 15 кращим спортсменам міста. 

 

Міська рада 

Злагоджено і продуктивно працювала міська рада. 

Організовано і проведено  36 сесій Коростенської 

міської ради VII скликання.  Одна сесія була проведена 

як позачергова, на розгляд якої виносилось питання 
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щодо встановлення  тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, послуги з 

централізованого опалення в місті.  

Завдяки участі у проєкті “Безкоштовне створення та 

впровадження веб-сервісу електронні консультації з 

громадськістю» було затверджене Положення про 

електронні консультації з громадськістю в місті 

Коростені. Відповідно коростенці отримали ще одну 

можливість долучитися до участі у здійсненні місцевого 

самоврядування в місті.  

У 2019 році депутатами було прийнято 5 звернень до 

вищестоящих органів. Хочу зазначити, що всі важливі 

питання життєдіяльності нашого міста були прийняті і 

підтримані міською радою. 

У минулому році подяками міського голови 

відзначено 161 особу, грамотами виконавчого комітету - 

105, Почесними грамотами міської ради - 15 осіб. 

Званням «Почесний громадянин міста» нагороджено 3 

особи (Цепкова, Хошаба, Жидких), а відзнака «За 

заслуги перед містом» вручена 2 особам (Довгалюк, 

Демиденко).  

 

Підсумки 

В цілому вважаю, що діяльність управлінь та відділів 

виконавчого комітету в минулому році була вдало 

організована і спрямована на забезпечення інтересів 

громадян. 
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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. 

Звичайно, залишається багато невирішених питань, 

попереду багато ідей та проєктів, 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 2019 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.  

Висловлюю подяку всім, хто бере участь у житті 

міста, підтримує владу або критикує її, хто йде до нас із 

своїми пропозиціями, ідеями, хто чесно і самовіддано 

працює заради благополуччя Коростеня і його 

мешканців. 

Дякую всій громаді міста за справжній коростенський 

патріотизм. 


