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Звіт міського голови перед  

Коростенською територіальною громадою за 2020 рік 

Шановна громадо! 

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

про зроблену за рік роботу. На жаль, цього року ми всім змушені підлаштовуватись 

до реалій життя в умовах карантину, тому проводжу звіт лише в прямому ефірі, без 

глядачів.  

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.  

2020 рік однозначно непростий, ознаменований епідемією коронавірусу, став 

справжнім випробуванням для всього людства. Закриття кордонів, скасування 

культурних та спортивних заходів, втрати бізнесу, переведення освітнього процесу 

у віртуальну площину, людські втрати, економічна криза та феноменальні виклики 

перед медиками, яким окремо хочу низько вклонитись... 

Незважаючи на всі труднощі, які виникали впродовж звітного року, в 

Коростені працювали усі, без винятку, заклади соціального захисту і спрямування, 

всі бюджетні установи, заклади освіти й охорони здоров’я. І мова тут іде не лише 

про сухі статистичні цифри, але й про реальні справи і дієві кроки. 

 

2020 рік – став роком утворення Коростенської міської територіальної 

громади  після приєднання 43 населених пунктів (сіл). Площа громади становить - 

80731,474 га. Населення приєднаних до міста Коростень сіл становить  

10,7 тис. осіб. Об’єднання в Коростенську міську територіальну громаду призведе 

до розширення галузей економіки нашого регіону підприємствами добувної 

промисловості (+2 підприємства), лісового (+ 1 підприємство) та сільського 

господарства (+ 14 підприємств, що спеціалізуються на вирощуванні зернових, 

бобових та насіння олійних культур і розведенні великої рогатої худоби). Ми 

розуміємо масштаб роботи і відповідально ставимось до виконання взятих на себе 

зобов’язань.  

Транспортний комплекс та зв’язок 

 

 В 2020 році продовжено реалізацію Стратегічного плану розвитку міста 

Коростеня. Відповідно до громадського моніторингу, містяни оцінили реалізацію 

Стратегії в 2020 році у 3,03 бали (min 2/max 5).  

В рамках виконання Стратегічного плану розвитку міста в 2020 році  проведено 

конкурс соціальних проєктів серед громадських організацій міста, переможцями 

яких стали:  

 проєкт «Стрілковий клуб Коростеня», ГО «Відродження та захист Полісся»;  

 проєкт «Доступний спорт для «особливих» людей», ГО «Коростенське 

об’єднання інвалідів «Сила духу»; 

 проєкт «Фотогалерея просто неба «Погляд у минуле», ГО «Власний вимір». 

 

Інвестиції 
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За підсумками І півріччя 2020 року місто Коростень стало першим в 

Житомирській області та третім в Україні в рейтингу інституційної спроможності і 

сталого розвитку малих та середніх громад України, організованого Фондом 

«Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу». 

В рейтингу прозорості інвестиційного сектору серед всіх міст України від 

Трансперенсі Інтернешнл місто Коростень другий рік поспіль займає 17 місце. 

Коростень став переможцем конкурсу «Золота ділянка 2020» від проекту 

Польської допомоги «Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів 

та розвиток польсько-українського співробітництва», а інвестиційний проект 

«Індустріальний парк «Коростень» визнано найкращим в Житомирській області.  

На національному телебаченні в циклі програми «Пліч-о-пліч» за підтримки 

Ради Європи в рамках Програми «Децентралізація і реформа місцевого 

самоврядування в Україні» вийшов відеоролик «Розвиток індустріального парку 

«Коростень», як минулорічного переможця конкурсу «Кращі практики місцевого 

самоврядування».  

Всі вжиті заходи популяризації інвестиційної привабливості міста не мали 

успіху через пандемію COVID-19, що значно вплинула на інвестиційну активність 

в усьому світі, а фінансово-правова криза в «зеленій» енергетиці України зупинила 

впровадження низки інвестиційних проектів в місті. 

Місто посилило співпрацю з групою компаній EVON, що спеціалізуються на 

залученні інвестицій та розвитку індустріальних парків, та Агенцією регіонального 

розвитку Житомирської області, через яку в 2020 році отримано 7 інвестиційних 

запитів. 

В 2020 році місто співпрацювало з різними міжнародними проектами та 

програмами: 

- Європейська ініціатива «Мери за економічне зростання»: 

- отримано позитивну оцінку виконання Плану місцевого економічного 

розвитку міста Коростеня до 2020 року;  

- за сприяння ініціативи вийшов відеоролик про історії успіху 6 громад-

учасниць, серед яких є і місто Коростень. Даний відеоролик транслюється в 

Україні та ЄС; 

- Європейська ініціатива «Угода мерів»: 

- завершено впровадження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку  

м. Коростеня до 2020 року, досягнуто цілі щодо скорочення викидів СО2 на 20%; 

- у співпраці з ГО «ЕКОКЛУБ» м. Рівне розроблено План дій зі сталого 

енергетичного розвитку і клімату міста Коростеня до 2030 року, і розпочато 

адаптацію даного документу з врахуванням приєднаних територій; 

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

енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України 

шляхом застосування механізму ЕСКО» – за сприяння проекту продовжено 

реалізацію механізму енергосервісу. На 4 об’єктах енергосервісу (ЦРД№18, 

ЗОШ№ 1,9 та міський колегіум) фактична економія коштів за період дії 

енергосервісних договорів склала близько 872 тис.грн. 

- Коростень став учасником проекту «Просування енергоефективності та 

імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що 

впроваджується в Україні компанією GIZ за дорученням Урядів Німеччини та 

Швейцарії; 
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- розпочато співпрацю з ГО «Місто 2025» в рамках проекту «Код міста: Люди. 

Культура. Інновації. Муніципальне управління». Мета співпраці – розробка 

концепції бренду міста. В грудні відбулась презентація концепції бренду міста та 

його логотипу;  

- протягом року активно велась проєктна діяльність: підготовлені проектні 

заявки на конкурси від проекту GIZ «Енергоефективність у громадах II»,  ДФРР,  

«Кусаноне», програми «ELENA», фонду «Відродження», «SMART МІСТО 2020» 

тощо.   

На національному телебаченні в циклі програми «Пліч-о-пліч» за підтримки 

Ради Європи в рамках Програми «Децентралізація і реформа місцевого 

самоврядування в Україні» вийшов відеоролик «Розвиток індустріального парку 

«Коростень» як минулорічного переможця конкурсу «Кращі практики місцевого 

самоврядування». 

 

Промисловий комплекс 

В місті працює 18 підприємств, що включено органами статистики до 

основного кола підприємств, що звітують.  

За підсумками року обсяг промислового виробництва становить  

3,2 млрд.грн. та є рівнем минулорічного показника. Серед галузей, що суттєво 

зменшили випуск продукції: металургійне виробництво (на 83,5%), виробництво 

електронної та оптичної продукції (39,8%). Стрімко наростили виробничі 

потужності: добувна промисловість (більше в 2 рази), виробництво готових 

металевих виробів (більше в 3 рази), деревообробна промисловість (+17,5%).   

Чисельність працюючих в промисловості становить 3,2 тис. осіб, що на 4,1% 

менше, ніж в 2019 році.  

 

Транспортний комплекс міста 

Пандемія COVID-19 та все, що з цим пов'язано – тимчасове припинення руху 

навесні, законодавчі обмеження, спад пасажиропотоку,  нестабільність роботи 

громадського транспорту – похитнуло роками налагоджену систему громадських 

перевезень в місті Коростені, поставивши нові виклики перед владою міста. За 

ініціативи Коростенської міської ради та за повного розуміння керівників міських 

служб таксі, було організовано безкоштовний довіз медпрацівників до роботи в час 

пандемії. 

 На запит заявників запроваджено пільгове перевезення пасажирів (за 50% 

вартості проїзду) додатково в неробочі дні тижня. Вартість проїзду в міському 

транспорті протягом 2020 року не переглядалась та складала 6 грн. На часткову 

компенсацію пільгового проїзду у 2020 році з міського бюджету виплачено 3 

млн.грн. Видатки з Державного бюджету на дані цілі – відсутні.  

Для забезпечення пільгового проїзду пасажирів залізничним транспортом в 

2020 році з міського бюджету виплачено 2,2 млн. грн.  

 В рамках Бюджету участі реалізовано проєкт по встановленню інформаційних 

табличок на зупинках громадського транспорту. 

 Протягом 2020 року оновлено автопарк громадського транспорту у кількості 4 

автобуси, робота в даному напрямі продовжилась в січні вже поточного року. 

 

Енергетичний менеджмент 
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 В закладах бюджетної сфери міста продовжується впроваджуватись 

енергетичний менеджмент та енергетичний моніторинг. 

 У 2020 році видатки з міського бюджету на природні та енергетичні ресурси в 

порівнянні з 2019 роком знизились на 21% та склали 24,3 млн.грн. Причинами 

зниження видатків є: кліматична складова (тепла зима, підвищення 

середньодобової температури повітря), впровадження обмежувальних карантинних 

заходів (дистанційне навчання в закладах освіти), дія Постанови КМУ №1082 від 

24.12.2019 року (щомісячно здійснювався перерахунок), впровадження 

енергоефективних заходів.  

 В будівлях закладів освіти (ЦРД№18, ЗОШ№1, 9 та міський колегіум), які є 

об’єктами енергосервісу і встановлені індивідуальні теплові пункти з системою 

погодно-режимного регулювання, забезпечено раціональне споживання теплової 

енергії, приведено до норми внутрішню температуру та підвищено комфортні 

умови перебування. Фактична економія коштів за період дії енергосервісних 

договорів (2019-2020 роки) склала близько 872 тис.грн. 

 

Підприємництво та регуляторна політика 

 В місті налічується майже 400 малих і середніх підприємств та 2287 фізичних 

осіб-підприємців.  

 До запровадження карантинних обмежень в місті діяв курс «Школа бізнесу» 

для учнівської молоді.  

Інформаційно-консультативну підтримку підприємців продовжував 

здійснювати Центр підтримки підприємництва.  

В 2020 році середній розмір заробітної плати в місті Коростені становив 10430 

грн., що на 10,9% більше, ніж в аналогічному періоді 2019 року, і займає 3 місце 

серед міст обласного значення в Житомирській області (м. Малин – 10778 грн., м. 

Житомир – 10412 грн.). За попередніми розрахунками середньорічний дохід на 1 

жителя в 2020 році склав 48,5 тис. грн. 

 

Будівельний комплекс, архітектура та містобудування 
Підготовлено розрахунки на розвиток інфраструктури міста відповідно до 

рішення чотирнадцятої сесії VІ скликання Коростенської міської ради №1080 від 

24.05.2018 р. «Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів 

пайової участі у розвитку інфраструктури міста Коростеня» на суму – 98 451,46 

грн., яка сплачена до бюджету міста в повному обсязі за звітний період. 

За звітний період за користування місцем розташування спеціальних 

конструкцій зовнішньої реклами до бюджету міста надійшла сума у розмірі 

10 337,93 грн.  

На території міста Коростеня на земельній ділянці площею 68 га по провулку 

Залізничному, 7 продовжується реалізація проєкту будівництва сонячних 

електростанцій, забудовниками яких є: ТОВ «Регіональні енергетичні системи», 

ТОВ «Коростень Енерджи», Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Коростень Соларіс», ТОВ «Коростенська СЕС».  

Ще одним із значущих об’єктів на території міста є розпочате в 2019 році 

будівництво ТОВ «БФ ПРОЄКТ» багатофункціонального комплексу по вулиці 

Сергія Кемського, 11-М на земельній ділянці загальною площею 6,0601 га.  

Будівництво багатофункціонального комплексу призначається для надання 
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фізкультурно-оздоровчих послуг населенню (басейн довжиною не менше 25 м) та 

включає в себе розміщення 2-х апартамент-готелів та сучасного дитячого 

дошкільного закладу.  

 

Земельні відносини 

Продано 13 земельних ділянок несільськогосподарського призначення на суму 

9927,8 тис.грн. 

Підготовлено та укладено 40 договорів оренди, 21 додаткову угоду до 

договорів оренди на продовження користування земельними ділянками та 7 

договорів по особистому сервітутному користуванню земельними ділянками на 

розміщення тимчасових споруд для здійснення комерційної діяльності. 

Проведено продаж права власності на земельних торгах по 1 земельній ділянці 

на загальну суму 515,2 тис. грн. 

Проведено продаж  права  оренди на земельних торгах по 6 земельним ділянкам 

на загальну суму 497,3 тис. грн. 

 Проведено жеребкування для розподілу 81 земельної ділянки в житловому 

масиві садибної забудови між вулицями Григорія Сковороди (Котовського) та 

Василя Стуса (Сакко і Ванцетті) в місті Коростені. Зроблено інвентаризацію обліку 

учасників АТО згідно черги. 

Поставлено 29 учасників бойових дій (АТО) на чергу.  

Направлено листи-звернення до Прем’єр-міністра України, Міністра 

інфраструктури України та депутатів Верховної ради України щодо передачі 

об’єктів спортивно-оздоровчого призначення, які перебувають на балансі АТ 

«Укрзалізниця».  

 До міського бюджету від приватизації об’єктів комунальної власності за 2020 

рік надійшло 1442,3 тис. грн. 

За 2020 рік за оренду надійшло 2175  тисяч грн. На період карантину, ряд 

Орендарів були звільнені від сплати орендних платежів згідно законодавства, 

втрати від чого склали в межах 300 тис.грн. 

Станом на 01.01.2021р. в оренду юридичним та фізичним особам здається 170 

об’єктів міської комунальної власності загальною площею 27479,44 кв.м, 

нарахування за оренду майна за 2020 рік склали 2.28 млн.грн., заборгованість 

складає 101,33 тисяч грн.  

 

Торгівля, громадське харчування та побутові послуги 

2020 став складним для торгівлі, ресторанного господарства та послуг. 

    Карантинні обмеження змусили бізнес змінювати  спосіб та режим роботи, види 

діяльності, звільняти працівників, виходити  на протестні   акції. 

     За 2020р.  фізичними  особами – підприємцями зареєструвались 294 особи, що 

на 90   менше у порівнянні з 2019 р.  Закрили  бізнес 302 особи. 

Виконком   завчасно подбав про підтримку  малого бізнесу у 2021 році, і 

рішенням  сесії зменшив у  відсотковому відношенні єдиний  податок для 

підприємців І та ІІ групи спрощеної  системи оподаткування  ( на 9% з 10% для І 

групи та на 14% проти 15% для ІІ групи). 230 підприємців були звільнені від 

сплати єдиного податку на  період жорсткого карантину у квітні 2020 року. 

Стаціонарна торговельна мережа закладів торгівлі останні 5 років залишається 

практично незмінною  і нараховує 470 об’єктів.  
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  За 2020р. збільшилась кількість аптечних закладів (+ 4), відділень нової пошти 

(+ 4), та відповідно, зменшилась кількість об’єктів торгівлі непродовольчими 

товарами. 

  Ціни за 2020 рік зросли в середньому на 4,8 %. Серед всіх 28 населених 

пунктів Житомирщини по рейтингу цін на продовольчі товари станом на 01 січня 

поточного року Коростень займає 20 місце.  Серед 4 міст обласного 

підпорядкування – друге. Перше – за Малином. Моніторимо ціни по 24 позиціях ( 

20- продовольчі товари, 4 – пальне). У  порівнянні з 2019 роком ціни зросли  на  15 

видів продовольчих товарів. 

Продовольчі товари займають 53% від загального обсягу товарообігу, 

непродовольчі – 47%. З непродовольчих товарів  найбільше продали  

фармацевтичних товарів – 13,5%.  

Надходження  акцизного збору зросло на 4,1%. 

Від виїзної торгівлі до міського бюджету надійшло 50,2 тис. гривень проти 53,6 

у 2019р. Зменшення пов’язане із забороною виїзної  торгівлі під час жорсткого 

карантину навесні 2020р.           

 

Бюджет 

 

Для забезпечення злагодженої роботи всіх структур міста, в першу чергу ми 

маємо турбуватись про виконання міського бюджету, а для реалізації проєктів 

розвитку – його перевиконання. За звітний період до бюджету міста надійшло всіх 

видів доходів на загальну суму 519,7 млн.грн.  Найбільш бюджетонаповнюючими є 

податок на додану вартість, який в 2020 році склав 94,1 млн.грн. та податок на 

прибуток – 37,6 млн.грн. Планові показники надходжень по даним податкам 

перевиконано відповідно на 10,7% та в 2 рази. 

До загального фонду власних надходжень надійшло – 360,3 млн.грн. (проти 

запланованих 361,4 млн.грн.)  

Доходи спеціального фонду - за 2020 рік надійшло 15,8 млн.грн. В порівнянні з 

2019 роком надходження зменшились на 10,8 млн.грн. З них бюджет розвитку – 7,1 

млн.грн.  

За результатами роботи минулого року, з міського бюджету проведено видатків 

на загальну суму 517  млн.грн. На утримання закладів соціально-культурного 

значення, виплату допомог, надання пільг населенню - 376,5 млн. грн. , в тому 

числі: - галузь освіти - 260,2 млн. грн., - охорона здоров’я - 56,4 млн.грн., - 

соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 33  млн.грн., - галузь 

культури - 14,9 млн.грн., - фізичної культури і спорту - 12  млн. грн. На розвиток 

житлово-комунального господарства міста - 22  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 329,9 млн.грн., або 63,8 

% витрат загального фонду міського бюджету. На придбання продуктів харчування 

для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано 

13,7 млн.грн. (охорона здоров’я, дошкільна освіта, харчування спортсменів, 

спецхарчування для хворих дітей). На розрахунки за спожиті бюджетними 

установами енергоносії та комунальні послуги направлено 29,5 млн.грн. На 
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будівництво та регіональний розвиток у 2020 році витрачено 17,7 млн.грн., що на 

12  млн.грн. більше видатків 2019 року. 

 

Житлово-комунальне господарство 

 

Особливу увагу міська влада приділяє покращенню якості надання житлово-

комунальних послуг мешканцям міста. З цією метою щоденно проводиться 

масштабний комплекс робіт з реконструкції, комплексного благоустрою, 

капітального ремонту житлового фонду, оновлення матеріально-технічного 

забезпечення та виконання цільових програм. 

 

На даний час загальна протяжність міських доріг складає 354,3 км, з яких 

частка доріг з асфальтовим покриттям складає близько 35 %. 

У 2020 році на капітальний ремонт, реконструкцію міських доріг витрачено 

кошти в сумі 425,190 тис. грн. Було проведено капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Південна площею 806  м². 

На будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт тротуарів були виділені 

кошти в сумі 2572,759 тис. грн. Протягом року були проведені роботи з 

капітального ремонту тротуарів загальною площею 2058 м², а саме: 

- по вул. Івана Котляревського (площею 586 м²); 

- по вул. Горького (площею 1472 м²). 

На поточний ремонт вулично-дорожньої мережі з місцевого бюджету в 2020 

році було профінансовано 14147,504 тис.грн. Протягом року комунальним 

виробничо-господарським підприємством було виконано: 

1. поточний ремонт доріг та тротуарів загальною площею 37,899 тис.м² на 69-

ти вулицях та провулках, а саме: 

 ямковий ремонт – 1410,359 м
2
 по вул. Залізнична, Грушевського, 

Сосновського, Південна, Григорія Сковороди, Героїв Небесної Сотні, І. Франка, 

Козацька, Базарна, Шевченка, Маяковського, Івана Котляревського, 1 Травня, 

Горького, Князя Ярослава Мудрого, Усенова, Ж. Кудакова, Коротуна, Суворова, 

Героїв Чорнобиля, Мельника, С. Кемського, Пацаєва, Амосова, пров. 

Сосновського; 

 ремонт струйним методом – 4960,39 м
2 

по вул. 9 Січня, Древлянська, 

Грушевського, Романчука, Петренка, Гастелло, Мельника, Шолом-Алейхема, 

Черемушки, Григорія Сковороди, Сосновського, Київська, Шатрищанська, Івана 

Котляревського, Шевченка, Маяковського, Вокзальна, Базарна, І. Франка, Героїв 

Небесної Сотні, Музейна, Б. Хмельницького, Залізнична, Грушевського, пров. 

Сосновського, пров. Шевченка; 

 середній ремонт (картами) – 22050,55 м
2 

по вул. Івана Котляревського, 

Шевченка, Шолом-Алейхема, О. Кобилянської, С. Кемського, Коцюбинського, 

Пушкінська, Василя Стуса, Лесі Українки, Корольова, І. Франка, Мічуріна, 

Карбишева, Курчатова, Лермонтова, Ломоносова, 1 Травня, Козака, Мельника, 

В’ячеслава Чорновола, Черемушки, Пушкінська, Князя Мала, Толстого, Оснадчука, 

Ковельська, Житомирська, Василя Стуса, Миколаївська, Чолівська, Горького, 

Грушевського, Беляєва, Вишнева, пров. Базарний, пров. Гранітний, пров. О. Вишні, 

пров. Зарічний; 
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 поточний ремонт тротуарів – 2871,74 м
2
 по вул. Героїв Чорнобиля, С. 

Кемського, Грушевського, Героїв Чорнобиля, Шолом-Алейхема, Черемушки, 

підпільників Дідківських, Коротуна, Козацька, Гайдамацька, Шевченка та в парку 

Древлянському; 

 ремонт заїздів до майданчиків ТПВ – 5142,32 м
2
 по вул. Білокоровицьке 

шосе, Горького, Кривоноса, Івана Котляревського, Сосновського, Грушевського, 

Каштанова, Гастелло, Чолівська, Шевченка; 

 ремонт покриття майданчиків ТПВ – 1000,42  м
2
 по вул. Білокоровицьке 

шосе,  Горького, Кривоноса; 

 ремонт заїзду до кладовища в районі Чигирі – 463 м
2
.  

 Профілювання по 70-ти вулицям та провулкам загальною площею 315,718 

тис.м². 

 Розмітку вулиць площею 2,586 тис. м
2
 та 22,5 км. 

У 2020 році було проведено капітальний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій загальною площею 3645,96 м
2
 на суму 2015,914 тис. грн. 

за наступними адресами: вул. С.Кемського, 50а, вул. Шевченка, 72, вул. Шевченка, 

76 – 470,96 м
2
, вул. Мельника, 10 – 412,5 м

2
, вул. Мельника, 14 – 549,9 м

2
, вул. 

Грушевського, 68 – 740,6 м
2
, вул. Героїв Чорнобиля, 4 – 275 м

2
, вул. Сосновського, 

32 – 242 м
2
, вул. Сосновського, 30. 

На утримання вулично-дорожньої мережі КВГП було використано 4938,040 

тис. грн. Протягом року проводилось прибирання вулиць міста від дорожнього 

змету, зимове і літнє утримання доріг. 

На утримання об’єктів дорожньої безпеки КВГП було використано 128,581 тис. 

грн. Проводились роботи із заміни ламп в світлофорних об’єктах – 42 шт., заміни 

дорожніх знаків – 42 од., фарбування відбійників, встановлення бетонних 

напівсфер. 

У 2020 році було закуплено 1566292 кВт/г електроенергії на суму 4612,873 тис. 

грн. для забезпечення роботи мереж вуличного освітлення та світлофорних 

об’єктів міста. 

По мережам вуличного освітлення КВГП протягом 2020 року було виконано 

наступні роботи: замінено ламп – 264 шт., замінено світильників – 134, замінено 

та встановлено кабелю 4801 м.п. на загальну суму 2430,164 тис. грн. Було 

облаштовано освітлення на 5-ти вулицях, де раніше його не було, а саме: вул. 

Пацаєва, вул. Гетьмана Виговського, пров. Ковельський, пров. Кошового, пров. 

Мендєлєєва. 

 

Об’єкти теплопостачання 

Станом на кінець 2020 року на балансі комунального підприємства 

теплозабезпечення перебувають 34 котельні, в яких встановлено 85 котлів, 

працюючих на природному газі, та 10 котлів - на альтернативних видах палива. 

Частина котлів вже відпрацювала нормативний термін експлуатації, є застарілими і 

потребують заміни. 

В 2020 році за кошти підприємства в сумі 231,666 тис. грн. було придбано та 

встановлено новий водогрійний котел «ВК-32» в котельні по вул. Грушевського, 

68-Б. 

Також на балансі підприємства перебуває 38,175 км. теплових мереж (у 

двотрубному обчисленні). Для безперебійної роботи підприємства в 
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міжопалювальний період було замінено 593 м.п. теплових мереж на загальну суму 

886,906 тис. грн. 

Протягом 2020 року з міського бюджету на реконструкцію теплових пунктів з 

встановленням вузлів комерційного обліку були виділені кошти в сумі 1350,716 

тис. грн., за рахунок яких КП «Теплозабезпечення» в багатоквартирних будинках 

було встановлено 63 вузли комерційного обліку. 

З 345 будинків, які опалюються від підприємства, 316 будинків обладнані 

приладами обліку теплової енергії. 

У 2020 році КП «Теплозабезпечення» з міського бюджету було надано 

фінансову підтримку в сумі 1476  тис. грн. на погашення заборгованості за 

спожитий природний газ та 3000  тис. грн., що виникли внаслідок застосування 

фіксованої плати, встановленої рішенням виконавчого комітету на послуги 

централізованого опалення. 

 

Об’єкти водопостачання та водовідведення 

За кошти міського бюджету у 2020 році КП «Водоканал» було виконано: 

- капітальний  ремонт 140 м.п. каналізаційної мережі по вул. С.Кемського на 

суму 1182,317 тис. грн.; 

- капітальний ремонт водопровідних вводів з облаштуванням вузлів 

комерційного обліку в 74 житлових будинках на суму 733,186 тис. грн.; 

- придбано запчастини до насосів (механічні ущільнення, робочі колеса) на 

суму 253,125 тис. грн. 

КП «Водоканал» протягом року за рахунок власних коштів підприємства 

проведено капітальний ремонт водопровідних вводів з облаштуванням вузлів 

комерційного обліку в 10 житлових будинках на суму 64,644 тис. грн. 

Протягом року підприємством було проведено заміну 609 м.п. аварійних 

ділянок водопровідних мереж міста на загальну суму 78,661 тис. грн. Роботи 

виконувались по вул. Героїв Чорнобиля, Мельника, Сосновського, Шевченка, 

Селезньова, Житомирська, Кооперативна, Музейна, Волкова, Грушевського, 

комісара Наровського, Гастелло, 1 Травня, пров. Куліша. 

Також було замінено 29 м.п. аварійних ділянок каналізаційних мереж на 

загальну суму 77,509 тис. грн. Роботи виконувались по вул. Грушевського, 37, 

Базарна, 8. 

Всього протягом 2020 року підприємством було ліквідовано 224 витоків, 

виконано 4700 заявок по каналізації, відремонтовано 38 засувок та 50 насосів, 

виготовлено 70 залізобетонних кришок. 

 

Покращення зовнішнього вигляду житлового фонду 

В рамках «Положення про дольову участь співвласників у фінансуванні робіт з 

реконструкції, капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків», 

затвердженого рішенням 33 сесії Коростенської міської ради VІІ скликання від 

29.08.2019 р. № 1569, кошти з міського бюджету отримали: 

- ОСББ «Білокоровицьке шосе, 6» – 103  тис. грн.; 

- ОСББ «Поліський добробут – 37» – 98,579 тис. грн.; 

- ОСББ «Грушевського, 72 А» – 148,355 тис. грн. 

В рамках «Порядку відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за 
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кредитами, залученими ОСББ міста Коростеня», затвердженого рішенням 32 сесії 

Коростенської міської ради VІІ скликання від 04.07.2019 р. № 1527, у 2020 році 

відшкодування відсотків проводилось по 31 Компенсаційній угоді. Кошти 

отримали 24 ОСББ на загальну суму 506,298 тис. грн. 

З Револьверного фонду, створеного на базі Громадської організації «Спілка 

голів ОСББ «Солідарність», протягом 2020 року кошти отримали 7 ОСББ, а саме: 

- ОСББ «Сосновського, 52-А» – 60  тис. грн.; 

- ОСББ «Поліський добробут – 27-А» – 60  тис. грн.; 

- ОСББ «Коростень Центральне» – 50  тис. грн.; 

- ОСББ «Модний дім» – 75  тис. грн.; 

- ОСББ «Поліський добробут – 37» – 30  тис. грн.; 

- ОСББ «Основа-1» – 40  тис. грн.; 

- ОСББ «Коростенський дворик 72» – 99  тис. грн. 

За рахунок цих коштів ОСББ реалізовували різні заходи з енергозбереження та 

створення комфортних умов проживання в житлових будинках ОСББ. 

 

Впорядкування місць відпочинку громадян, озеленення містаУ 2020 році 

продовжувалась реконструкція зони відпочинку по вул. Грушевського, 22 

(центральна площа біля міськвиконкому). Були виконані роботи по облаштуванню 

гранітних сходів, підпірних стінок, газонів та інші. Всього було виконано робіт на 

суму 1483,126 тис. грн. 

Також на центральній площі було встановлено модульну громадську вбиральню 

на загальну суму 683,782 тис. грн. 

В парку Древлянському біля фонтану було облаштовано підпірну стінку, за 

рахунок чого збільшилась площа майданчика навколо фонтана, та було проведено 

капітальний ремонт покриття цього майданчику, викладено 1175 м
2
 тротуарної 

плитки на загальну суму 1144,82047 тис. грн. 

В рамках Бюджету участі в 2020 році було завершено роботи з реалізації 

проєкту «Капітальний ремонт дитячого спортивного майданчика в районі 

житлового будинку по вул. Сосновського, 52-Б». На майданчику облаштовано 

спеціальне покриття площею 798 м
2
 та виконано розмітку для 4-х видів спорту 

(футбол, баскетбол, волейбол та хокей на траві). Робіт було виконано на загальну 

суму 661,6523 тис. грн. 

Також було проведено капітальний ремонт асфальтового покриття біля 

зазначеного спортивного майданчика площею 335 м
2
 на загальну суму 195,697 тис. 

грн., облаштовано освітлення майданчика.  

На об’єктах благоустрою протягом 2020 року виконано роботи з утримання та 

догляду за зеленими насадженнями, квітниками та газонами на загальну суму 

3248,843 тис. грн.  

На утримання та поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою протягом 

року були витрачені кошти в сумі  978,895 тис. грн. 

Зокрема, були виконані наступні роботи: 

- облаштування покрівлі зупинок громадського транспорту по вул. Залізнична, 

1 Травня, Маяковського, Героїв Небесної Сотні, С.Кемського; 

- облаштування підпірної стіни по вул. Грушевського; 

- очищення поверхонь зупинок та їх фарбування; монтаж урн та лавок; 
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- благоустрій меморіалів, пам’ятника Святої Покрови; 

- облаштування майданчиків для контейнерів для ТПВ по вул. Древлянська, 

Кооперативна, Захарченка, С.Кемського, 44, 70а, 112, 180, Т.Кралі, 65а, 68. 

На прибирання території парку Древлянського та утримання 7 працівників 

персоналу парку в 2020 році з місцевого бюджету було профінансовано 2349,342 

тис. грн.  

У 2020 році виконувались роботи з розчищення русла річки Уж, які були 

розпочаті в 2019 році. Розчищення проводилось на ділянках по вул. Усенова, 

Древлянська та в районі міського пляжу по вул. Горького. Всього робіт було 

виконано на загальну суму 1268,311 тис. грн. 

За кошти міського бюджету в сумі 3495  тис. грн. була придбана 

багатофункціональна самохідна установка класу амфібія Truxor T40 із додатковим 

обладнанням у комплекті, а саме очеретокосаркою, яка дозволяє скошувати 

рослинність як в воді, так і на березі річки, та причепом для транспортування самої 

установки. 

В рамках реалізації проєкту «Жива вода» було проведено капітальний ремонт 

джерела в мікрорайоні Бровар на загальну суму 49,877 тис. грн. 

Щоквартально протягом 2020 року Коростенський міжрайонний відділ ДУ 

«Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 

України» проводив дослідження якості води з 9 децентралізованих джерел 

водопостачання на території міста. Інформація про результати досліджень 

публікувалась в місцевих ЗМІ та розміщувалась біля джерел. Вартість надання цих 

послуг склала 9,804 тис. грн. 

За кошти міського бюджету КВГП було придбано ілюмінацію на суму 149,442 

тис. грн. та запчастини для техніки (комплект шин, циліндрів гідравлічних, 

гідропідсилювача руля) на суму 116  тис. грн. 

В рамках підготовки до новорічних свят КВГП було проведено 

монтаж/демонтаж ялинки, монтаж/демонтаж ілюмінації «Зоряне небо» в парку 

Древлянському, підключення святкової ілюмінації по місту, монтаж ялинки на 

площі біля міськвиконкому. 

В 2020 році на заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами в рамках «Комплексної Програми благоустрою та 

покращення стану довкілля міста Коростеня на 2017-2021 роки» з місцевого 

бюджету були виділені кошти в сумі 230,9 тис. грн. 

Протягом року Громадською організацією «Хатіко» було відловлено та 

простерилізовано 126 безпритульних тварин. Сума коштів, витрачена на відлов 

тварин – 37,8 тис.грн.; на проведення стерилізації – 79,1 тис. грн.   

Також ГО «Твій друг» було виділено 105  тис. грн. на придбання продуктів 

харчування для тварин і 9  тис. грн. на придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів. 

 

Забезпечення чистоти міста 

На прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Коростеня 

станом на кінець 2020 року облаштовано 93 майданчики для збору ТПВ, на яких 

розміщено 450 контейнерів. Загальна кількість особових рахунків – 25931, з них 

9137 – по приватному сектору.  Наданням послуги охоплено близько 93% від 

загальної чисельності населення міста. 
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В 2020 році КВГП було придбано 12 контейнерів для збору ТПВ на суму 

112,53 тис. грн. 

Ліквідовано 1184 м³ стихійних сміттєзвалищ на загальну суму 238,990 тис. грн. 

Роботи проводились по вул. Гастелло, Залізнична, 1 Травня, Василя Стуса, пров. 

Південний. 

КВГП проводилось технічне обслуговування мереж зливової каналізації на 

суму 26,021 тис. грн., проведено чищення 115 колодязів та замінено 19 люків. 

Поточний ремонт  мереж зливової каналізації виконано на суму 163,236 тис. грн. 

Укладено 106 м.п. трубопроводів, проведено чищення 80 м.п. трубопроводів.  

 

Вдосконалення ритуальних послуг та благоустрій місць поховань 

В 2020 році в рамках реконструкції кладовища по вул. Івана Котляревського 

було проведено планування 3-ох секторів для поховань загальною площею 9370 м
2
 

на суму 700,000 тис. грн. 

Перед поминальними днями на всіх 5 міських кладовищах проводились роботи 

з їх благоустрою. Також проводилось прибирання братських могил, меморіальних 

комплексів та місць почесних поховань. 

На утримання та прибирання міських кладовищ було витрачено 1014  тис. грн 

Протягом року проведено захоронення 16 безрідних та невідомих громадян на 

суму 39,080 тис. грн., надано послуг з організації поховання 15 громадян, померлих 

від коронавірусної інфекції на суму 32,795 тис. грн. 

 

Заходи у сфері управління житловим фондом у 2020 році 

 Станом на 01.01.2021 року співвласники 275 житлових будинків самостійно 

прийняли рішення про обрання управителя. КВЖРЕП № 1 обрали управителем 

співвласники 221 житлових будинків, ТОВ «КВЖРЕП № 2» – співвласники 35 

житлових будинків, ПП «Коростенський житловий сервіс № 4» – співвласники 13 

житлових будинків, ПП «Коростенський житловий сервіс № 5» – співвласники 9 

житлових будинків. 

Також в місті продовжується процес створення ОСББ.  На даний час 

функціонує 84 ОСББ, які обслуговують 104 багатоквартирних житлових 

будинків загальною площею понад 334 тис. м 

 

Соціальний захист населення 

 

За 2020 рік до управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Коростенської міської ради звернулось та отримали державні соціальні 

допомоги: 

- допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами - 139 особи, профінансовано 

490,1 тис. грн.; 

- допомогу при народженні дитини – 413 осіб ( 1280 одержувачів), нараховано 

та профінансовано – 19357,1 тис.грн.; 

- на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 81 особа, нараховано та 

профінансовано 5923,3 тис.грн.; 

- на дітей одиноким матерям – 739 осіб, нараховано та профінансовано  –  

8388,1 тис.грн.; 
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- допомога при усиновленні - 6 особам, нараховано та профінансовано – 75,7 

тис.грн.; 

- тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів – 31 

особам, нараховано та профінансовано -  169,6 тис.грн.; 

- допомогу малозабезпеченим сім’ям - 195 осіб, нараховано та профінансовано 

7393,3 тис.грн.; 

- допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам – 1013 особам, нараховано 

та профінансовано –  25483,16 тис.грн.; 

- компенсаційну виплату за надання соціальних послуг – 163 особам, 

нараховано та профінансовано – 582,1 тис. грн..; 

- щомісячну грошову допомогу по догляду за псих. Хворим - 138 особам, 

нараховано та профінансовано – 2838,12 тис.грн.; 

- допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях – 446 особам та 

профінансовано 561  тис грн. 

- житлову субсидію нараховано 7441 домогосподарству та пільги на житлово-

комунальні послуги нараховані 3241 особі на загальну суму - 79 619 532,47 млн. 

грн. 

- на тверде та рідке пічне побутове паливо - 59 особам, нараховано - 280,811тис. 

грн. 

- пільга на дрова нарахована 205 особам на суму 281,2 тис. грн. 

Нараховано та виплачено новий вид допомоги фізичним особам підприємцям 

на дітей до 10- ти річного віку – 2373,6 тис.грн. 

Діти, потерпілі від ЧАЕС забезпечуються гарячим безплатним харчуванням. За 

2020 рік виплачено організатору послуг з харчування на суму – 17,2 млн.грн., в т.ч. 

пролонгація за 2019 рік – 1,9 млн.грн. 

Вперше за період дистанційного навчання через пандемію коронавірусу в 2020 

році виплачено батькам 6875 дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської 

катастрофи  та не відвідували навчальні заклади – 6,4 млн.грн. 

За 2020 рік з міського бюджету профінансовано Пільгове медичне 

обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 3 

862 000 грн. 

- Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, 

дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги, фізичними особами – 582 054,98 грн; 

- Пільги інвалідам по зору - 956 391,62 грн; 

- Матеріальна допомога - 916 800 грн; 

- Допомога на поховання - 46 000 грн; 

- Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з 

інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (ГО "Коростенське 

об'єднання інвалідів "Сила духу", ГО Коростенське міське товариство осіб з 

інвалідністю, ГО "Коростенська міська (районна) спілка ветеранів афганської війни 

і воїнів-інтернаціоналістів", ГО "Союз ветеранів ліквідації Чорнобильської 

катастрофи", Житомирська обласна організація УТОС, Житомирська обласна 

організація УТОГ – 64738,79 грн. 

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення (Громадська організація "Вітер Надії і Любові", 
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Благодійний фонд "Оазис життя", ГО "Добротвор", ГО "АТО Коростенщини", ГО 

"Гуртом легше", ГО "Промінь любові") – 75 999,96 грн. 

- Протягом 2020 р. перевірено 441 суб’єкт господарювання. 

- В ході перевірок легалізовано – 316 осіб. 

- Протягом року навчено на водіїв автотранспортних засобів - 9 осіб із числа 

учасників АТО/ООС. 

На утримання КУ Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста Коростеня в 2020 році з міського бюджету витрачено 10,3 

млн. грн.  Коростенській міській організації Товариства Червоного Хреста України 

надано допомоги на суму - 97,0 тис. грн. 

В м. Коростені функціонує 8 дитячих будинків сімейного типу (56 дітей) та 3 

прийомні сім’ї (9 дітей), що є альтернативою патронату над дитиною. Протягом 

року дані сім’ї поповнились 3-ома дітьми, а 2 дитини вибули у зв’язку із 

досягненням повноліття. З травня 2020 р. почала функціонувати нова прийомна 

сім’я Куприненко.  

В Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Джерело надії» діяло дві групи 

дітей (щоденного перебування та індивідуальних занять), які  не можуть 

перебувати в загальноосвітніх навчальних закладах. Станом на 01.01.2021 року 

проходили реабілітацію 69 дітей, з них 34 – діти віком до 3-х років без інвалідності, 

в яких є загроза за станом здоров’я її отримати.  

В 2020 році Коростенський міський центр соціальної підтримки дітей та сімей 

«Віри, Надії, Любові» надав допомогу 50 дітям із соціально неспроможних сімей 

міста. 

В звітному році за кошти міського бюджету (299,6 тис. грн.) та субвенції з 

обласного бюджету (300,0 тис. грн.) придбано двокімнатну та однокімнатну 

квартири дітям-сиротам.                

 

Освіта і наука 

 

   У І півріччі 2020 року Коростень посів  ІІ місце в обласному рейтингу міст по 

галузі «Освіта». 

В звітному періоді структура закладів дошкільної освіти не змінювалась і 

становила 22 заклади, в яких на кінець року виховувалось 2237 дітей, що на 163 

дитини менше, ніж в 2019 році. Заклади дошкільної освіти забезпечені 

необхідними продуктами харчування, закупівля яких здійснювалася через 

електронну систему Рrоzоrrо. 

У 13 закладах загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО) міста за інституційною 

денною формою  навчається 7483 дітей в 307 класах, за вечірньою формою 

навчання – 132 учні, 4 класи, 1 група заочної форми навчання. У ЗЗСО охоплено 

безкоштовним гарячим харчуванням 7049 дітей з числа осіб, які постраждали від 

Чорнобильської катастрофи. 

У Центрі позашкільної освіти працює 51 гурток, 127 груп, у яких навчається 

2871 дитина. 

Професійне технічне училище № 16  

В 2020 році до закладу зараховано 93 учні, державне замовлення виконано на 

88,6%. Закладу погоджено новий набір на 2021-2022 н.р. у кількості 105 учнів. 

Укладено договори на замовлення робітничих кадрів з 13 підприємствами на 2022-
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2024 роки кількістю 140 учнів. 

Команда коростенських школярів посіла ІІ місце в обласному рейтингу 

предметних олімпіад  (62 призових місця), всі 11 учасників олімпіади з математики 

та фізики посіли призові місця. 

Випускники ЗЗСО одержали 40 відзнак: 30 золотих медалей «За високі 

досягнення у навчанні», 10 срібних медалей «За досягнення у навчанні».  

У м.Коростені одним із перших в області  відновлено роботу закладів 

дошкільної освіти в умовах послаблення карантину, напрацьовано досвід навчання 

з дотриманням карантинних вимог. 

Методичним кабінетом, першим в області, у співпраці з комунальним 

підприємством «Коростень ТБ» організовано зйомку відеоуроків за участю 

методистів, педагогів шкіл міста та працівників дошкільних закладів освіти. Дані 

відео доступні для перегляду на Youtube-каналі відділу освіти, сторінках сайту 

відділу освіти та методичного кабінету, соціальній мережі Facebook.  

Педагогічний колектив ЦПО здобув перемогу у конкурсі «Золота когорта 

позашкілля» та нагороджений Дипломом Міністерства освіти і науки України 

ДЮСШ м.Коростеня з 2007 року тримає звання лідера в обласній Гімназіаді! 

2020 рік – знову І місце! 

Створено комунальну установу «Коростенський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Коростенської міської ради». 

У 2020р. з місцевого бюджету виділено 12 634 536 грн. на забезпечення 

матеріально-технічної частини навчального процесу, з них використано – 12 423 

511 грн., надійшло коштів з державного бюджету на суму 3 068 934 грн., з них 

освоєно 3 052 948 грн. 

У закладах освіти проведено поточні ремонти на загальну суму 3128,6 тис.грн. 

У ЗОШ №1 та НВК №12 проведено капітальні ремонти санвузлів, дорожнього 

покриття у міській гімназії. 

На зміцнення й осучаснення матеріально-технічної бази та освітнього простору 

закладів освіти міста використано бюджетних коштів на загальну суму 2 440,6 

тис.грн. 

За кошти державної субвенції придбано корекційне обладнання для організації 

інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти на суму 264,5 тис.грн. 

та закладах дошкільної освіти на суму 171,6 тис.грн.  

З метою забезпечення в закладах освіти міста належного санітарно-

епідеміологічного режиму та безпеки учасників освітнього процесу в умовах 

карантинних обмежень через поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) за 

кошти місцевого бюджету придбано продукцію для чищення та прання, 

дезінфекційні засоби, антисептики для обробки рук, паперові рушники, 

безконтактні термометри, щитки для обличчя, лампи ультрафіолетові на суму 519,4 

тис.грн. Поповнено запас медикаментів для аптечок медичних кабінетів закладів 

освіти на суму 38,8 тис.грн. За кошти державної субвенції на заклади загальної 

середньої освіти придбано засоби для обробки поверхонь, обробки рук і шкіри на 

суму 983,1 тис.грн. 

На протипожежний захист використано 343,6 тис.грн.  

З метою безпечного перебування дітей на території закладів освіти знесені та 

кроновані небезпечні зелені насадження на суму 174,9 тис.грн.  
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Охорона здоров’я 

 

В 2020 році Коростенська ЦМЛ визначена закладом першої хвилі для 

госпіталізації хворих на COVID-19, в зв’язку з чим проведене тимчасове 

перепрофілювання ліжок для госпіталізації таких пацієнтів. 

Загальна сума використаних коштів міського бюджету по галузі  ―Охорона 

здоров’я‖ склала 29667,4 тис.грн. з них: 

 На утримання Комунального некомерційного підприємства «Коростенська 

центральна міська лікарня Коростенської міської ради» використано коштів 

міського бюджету - 25309  тис.грн.  (в т.ч.коштів резервного фонду- 419,1тис.грн.), 

а саме: 

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 5278,9 тис.грн.,  

- на придбання медикаментів – 4666,7тис.грн.,( в т.ч.коштів резервного фонду - 

269,1тис.грн.),  

- на придбання продуктів харчування – 665,2 тис.грн.; 

- на  інші поточні видатки – 3969,9 тис.грн.(в т.ч.коштів резервного фонду-150 

тис.грн.) 

У 2020 році придбано апарат штучної вентиляції легень – 700 тис.грн (за 

рахунок коштів резервного фонду) 

- Кисневий генератор за  6219,2 тис.грн., в т.ч. за рахунок коштів міського 

бюджету 4719,2 тис.грн, коштів Кожухівська с/р – 1500 тис.грн. 

- Кисневі концентратори - 2168,6 тис.грн. за рахунок субвенції на  забезпечення 

подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають 

стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

Протягом 2020 року за рахунок коштів міського бюджету: 

- придбано предмети довгострокового користування на суму 10354  тис.грн.,  

- В звітному періоді проведені капітальні ремонти на суму 

529,2 тис. грн. та поточні ремонти  на суму 1636,2 тис.грн. 

В 2020 році на реконструкцію приймального відділення екстреної медичної 

допомоги з міського бюджету виділено 3,8 млн. грн. Загальна вартість проекту 

«Реконструкція КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» з будівництвом Хірургічного 

корпусу по вулиці Амосова Миколи, 8 в м.Коростень, Житомирської обл.. (1 

пусковий комплекс – приймальне відділення екстреної медичної допомоги)» 

становила понад 16,0 млн.грн. 

 

На утримання КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Коростенської міської ради» використано коштів міського бюджету 2859,3 

тис.грн., проведені капітальні ремонти на суму 72  тис.грн. 

В 2020 році використано коштів на цукровий та нецукровий діабет в сумі - 

1188,9 тис.грн.  

Протягом року з міського бюджету закладу "Будинок сестринського догляду" 

надано кошти в сумі 310,2 тис.грн. Кошти використані на оплату за комунальні 

послуги в сумі 112  тис.грн. та  придбання предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар - 138 тис.грн. Також за рахунок коштів міського бюджету було проведено 

оплату громадських робіт в сумі 60,2 тис.грн. 
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Увесь 2020 рік система охорони здоров’я максимально мобілізована для 

протистояння захворюванню COVID-19. Із початком пандемії медичні працівники 

знаходяться на передовій у боротьбі з коронавірусною інфекцією. 

Боротьба з цим недугом розпочалась для нас з 02.04.2020 року, коли був 

виявлений перший хворий на COVID-19. Поступово ліжковий фонд лікарні 

перепрофільовувався під боротьбу із 10.11.2020  року  практично  весь  ліжковий  

фонд  закладу, а це 265 стаціонарних ліжок із загальної чисельності 300, 

перепрофільовано для надання медичної допомоги  хворим/підозрілим   на  

COVID-19.  

Загалом за 2020 рік  у стаціонарі комунального некомерційного підприємства 

«Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» було 

проліковано більше 2000 пацієнтів. Більше 1000 було з підтвердженим діагнозом 

COVID-19, решта з підозрою на COVID-19. Померла за 2020 рік в стаціонарі 

лікарні 91 людина. 

Протягом 2020 року активно велась робота щодо безперебійного 

забезпечення киснем людей, які потребували кисневої підтримки. Встановлювали 

додаткові кисневі точки, закуповували кисневі концентратори, закупили кисневу 

ємність та кисневий генератор. До сьогоднішнього дня цілодобово працівниками 

лікарні ведеться боротьба за життя людей. Зазначимо, що до нашої лікарні 

госпіталізовують не лише мешканців м.Коростень і Коростенського району, а і 

мешканців Лугинського, Хорошівського, Овруцького, Малинського, 

Емільчинського та ін. районів. 

 Не менш напружений період 2020 року був і для працівників комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико- санітарної допомоги» 

Коростенської міської ради оскільки майже усі хворі, які не були госпіталізовані до 

стаціонарних відділень лікувались під наглядом сімейних лікарів та педіатрів. 

Всього за 2020 рік коронавірус  лабораторно був підтверджений більш ніж у 3000 

людей, підозр було ще більше. 

Звичайно усі працівники медичної галузі заслуговують на слова  вдячності  за їх 

кропітку працю та  за наполегливу та невтомну боротьбу з поширенням COVID-19. 

 Також щиро висловлюємо подяку  за допомогу та взаєморозуміння всім 

небайдужим, хто відкликнувся та надав благодійну допомогу для боротьби з 

розповсюдженням вкрай небезпечної гострої респіраторної хвороби  COVID-19, а 

також в цілях захисту наших медичних працівників, які і зараз перебувають в 

епіцентрі епідемії.   

- Благодійний фонд "ЄЛЕОН"  

- БО " Благодійний фонд "Спанбонд" 

- Благодійний фонд "КОЛО" 

- Благодійний фонд "Віталія Науменка" 

- Благодійний фонд  «Петра Порошенка» 

- ГО Червоний Хрест 

- БО «Лікарняна каса Житомирської області» 

- ТДВ Коростенський Щебзавод 

- ТОВ "БУД ХАУС" 

- ТОВ "МІТАГРОІНВЕСТ" 

- ППф "САНІТАС" 

- ЛГЗП "Газ-Ресурс! 
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- ПрАТ Коростенський карєр 

- Фармацефтична фабриа "ЕЛЬФА" 

- ПП «Укрпалетсистем» 

- ТОВ " Юрія-фарм" 

- ТОВ " ФОРА" 

- ПрАТ  " ЛЕСЯ" 

- ДП " Укрвакцина" 

- ФОП  Войтюк Ігор Володимирович 

- ФОП Туровець П. 

- Депутат ВР Пузійчук Андрій Вікторович 

- Депутат ВР України Арєшонков В.Ю. 

- ФОП Пісков Д.Ю. 

- ФОП Потопальський Ю.В. 

- Дідківський Р.В. 

- ФОП Іваницька М.Б. 

- ФОП Підлужний В.М. 

- ФОП Башинська Л. В. 

- ФОП Грищенко А.В. 

- ФОП Павлюк В.В. 

- ФОП Мельник М.М. 

- ФОП Петрик О.А. 

- ФОП Васянович В.П. 

- ФОП Пантюк Д.М. 

- ФОП  Медина А.П. 

- ФОП  Козак Ю.В. 

- ФОП Міловідов А. 

- ФОП Сохора О.А. 

- ФОП Соловков В.А. 

- Дзиґа О.О. 

Висловлюємо щиру вдячність від усіх жителів громади! Від усього серця  

бажаємо здоров’я, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. 

 

Культура, туризм, екскурсійна діяльність 

 

Заклади культури нашого міста - це центри громадського життя та культурної 

просвіти коростенців. На території міста функціонують МПК ім.Т.Шевченка 

(Міністерство культури та мистецтв України), 2 відомчих будинки культури та 6 

профспілкових клубних закладів, 15 бібліотек (з них 9 Міністерства культури та 

мистецтв України), школа мистецтв ім. А.Білошицького, 3 парки культури та 

відпочинку. В закладах культури, які знаходяться в комунальній власності міста, 

працюють 174 чол., з них 141 чол. працюють на повну ставку. На жаль, через 

пандемію COVID-19 в місті проведено на 39% менше культурно-масових заходів 

(35), ніж планувалось. Багато заходів перейшло в онлайн формат. 

Фінансування галузі 

 В 2020 році міським бюджетом на галузь „культура‖ було передбачено 

26 083,647 тис.грн. (2019р. - 24 780,425 тис. грн.), по капітальним видаткам  481,3 

тис. грн.  
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 За 2020 рік закладами культури отримано 606,390 тис.грн.  в т.ч.: платних 

послуг – 115,790 тис.грн., оренда приміщень – 94,564 тис.грн., благодійні внески – 

394,690 тис.грн. (з них в школах естетичного виховання – 96,626 тис.грн.). 

У звітному  році до початку пандемії, яка значно обмежила діяльність закладів 

культури міста, працівниками Коростенського міського Палацу культури ім.Т.Г. 

Шевченка проводились різноманітні заходи. На базі МПК ім.Т.Шевченка спільно із 

Школою мистецтв ім.А.Білошицького вперше на початку року було проведено 

концерт «Свято інструментальної музики». 

В обласному фестивалі конкурсі естрадної пісні "Кришталь мелодій" в           

м.Романів народний жіночий вокальний ансамбль "Кришталеві Роси" МПК ім.Т. 

Шевченка виборов ГРАН-ПРІ конкурсу. 

У 2020 році на базі МПК потужно запрацювала дитяча вокальна студія 

«ДИВОГРАЙ» під керівництвом Альони Шамки.  

В 2020 році продовжили роботу народні аматорські театральні колективи:                  

- народний аматорський театр під керівництвом Катерини Скляревської та АТГ 

«КРЕАТИВ». 

Пам’яткоохоронна робота  та  туристична галузь 

На території міста знаходяться 132 пам’ятки історії, монументального 

мистецтва, архітектури, археології, природи з них: пам’яток історії – 97, 

монументального мистецтва – 15,  архітектури – 7, археології – 10, природи – 3. 

Підготовлені та подані для реалізації проєкти туристичного спрямування 

впродовж 2020 року: 

   - «Інноваційний Іскоростень» (Український культурний фонд); 

   - туристичний маршрут «Древлянські гради», комплекс «Літописне місто 

Іскоростень» (Житомирська ОДА); 

-  інфраструктурний грант «Розширення можливостей роботи Комунальної 

установи «Культурно-туристичний центр міста Коростень» в умовах карантину» 

(House of Europe спільно з представниками ГО "Інститут креативних інновацій" у 

співпраці з КУ «Туристично-культурний інформаційний центр місто Коростень»);  

  -   інформатор про пам’ятку археології Городище №1 (проєкт Re_HERIT); 

  -  «Красна гірка» (бюджет участі); 

   - проєктні розробки: історико-археологічний рекреаційний комплекс 

«Літописне місто Іскоростень», туристичний маршрут «Древлянські гради», 

туристичний маршрут «Коростенське море» (забезпечення доступу до 

рекреаційних зон у водойм-кар’єрів), «Іскоростень у вимірі часу» (віртуальна 

реконструкція пам’ятки археології Городище №1), «Збереження унікальної 

пам’ятки історії – підземного командного пункту Коростенського укріпленого 

району «СКЕЛЯ», «Культурна спадщина Коростеня» (охоронні заходи пам’яток), 

«Коростень запрошує!» (презентаційні заходи), «Коростень в кишені» (мобільний 

додаток). 

В рамках конкурсу муніципальних грантів для громадських організацій в 2020 

році ГО «Власний вимір» реалізовано проект «Фотогалерея просто неба «Погляд у 

минуле». 

У вересні 2020 року презентовано Коростень як туристичне місто на 

Всеукраїнській туристичній виставці ZT EXPO 2020 (м.Житомир) 

Для розвитку туризму в місті КУ «Туристично-культурний інформаційний 

центр місто Коростень» надаються інформаційні та екскурсійні послуги для гостей 
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міста щодо відвідування краєзнавчого музею, парку культури і відпочинку 

«Древлянський», кімнати-музею виробів фарфорового заводу, ВІК «Скеля», 

оглядових екскурсій. За звітний період було проведено 68 екскурсій, в яких взяли 

участь 934 особи.      

В рамках реалізації державного проєкту "Мовлення громад",  КП КМР «ТО 

«Коростеньмедіа» у 2020 році розпочало мовлення за ліцензію HP№ 01492-м від 

13.05.2019р., тобто FM-радіо – Коростень ФМ, на запровадження якого закуплено 

обладнання за кошти міського бюджету на суму 462 тисячі 907 грн. 

3 метою виконання статутних цілей та програмної концепції, закріпленої в 

ліцензіях на мовлення,  КП КМР «ТО «Коростеньмедіа» виходить в ефір 24 години 

в цифровому форматі та є в ефірі усіх кабельних операторів Коростеня, на 

80%  ефір заповнено контентом власного виробництва. Крім інформаційних 

сюжетів місцевий канал транслює 22 програми власного виробництва, три нових 

з’явилося у 2021 році.  

Відповідно до програмної концепції ефірний час FM-радіо заповнений 

програмами виключно власного виробництва – 12 програм. 

Інженерною групою підприємства розроблені та запроваджені нові, сучасні 

системи доставки радіо-сигналу до передавачів, який зацікавив великі мережеві 

радіостанції «Русское радио Украина» та «ХІТ - ФМ». Нове обладнання, придбане 

за кошти підприємства, дало можливість вийти в телеефір  за межами студії та 

інтегрувати прямі теле- та радіо-ефіри в один потік, а також транслювати в 

соціальні мережі. Напрацьовані ідеї вдосконалюються та будуть широко 

застосовані у 2021 році. 

У зв’язку із процесом децентралізації, з метою розширення кола читачів газета 

«Іскоростень» пройшла чергову процедуру державної реєстрації, змінивши сферу 

розповсюдження з місцевої  на обласну. Середній обсяг передплати у 2020 році 

становив 3000 примірників.  

На підприємстві проведено косметичний ремонт окремих приміщень, 

переобладнано студію.  

Програмні показники виконані в повному обсязі. Із запланованих «Програмою 

підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності 

Коростенської міської ради на 2020-2022 роки»  4 мільйонів 145 тисяч 700 грн. 

підприємство освоїло 4 мільйони 008 тисяч 607 грн.          

Показники розвитку бібліотечної справи в місті         
Інновації стали невід’ємною частиною бібліотечного життя. Вони допомогли 

бібліотекам стати конкурентоздатними, запроваджувати нові бібліотечні послуги, 

формувати позитивний імідж.  

В час коли дозволяли карантинні обмеження та температурний режим 

працівники читальних залів бібліотек міста виходили на відкриті майданчики. Тут 

здійснювали обслуговування городян  в рамках проєкту «Бібліотека суспільного 

простору».  

Центральною бібліотекою ім. М.Островського у  листопаді 2020р. повністю 

реалізовано авторський проєкт від методиста інноваційно-інформаційного відділу 

ЦБС «Smart - бібліотека для «розумного міста»» у рамках Громадського проєкту 

«Бюджет участі м. Коростеня - 2019».  

 

Фізична культура і спорт 
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За рейтинговими показниками розвитку фізичної культури і спорту місто 

Коростень вже декілька років займає провідні позиції серед міст та районів 

Житомирської області. У місті функціонує 2 стадіони, фізкультурно-оздоровчий 

комплекс, 20 спортзалів, 67 спортивних майданчиків (13 із штучним покриттям).  

На стадіоні „Спартак‖ проводяться матчі чемпіонату Житомирської області та 

чемпіонату України з футболу. З метою завершення реконструкції стадіону 

„Спартак‖ проведено оновлення майданчиків для ігрових видів спорту, що 

знаходяться на території стадіону (майданчики для міні-футболу, волейболу, 

баскетболу та тенісний корт), проведено реконструкцію футбольного поля та 

будівництво легкоатлетичної доріжки із штучним покриттям. На базі 

фізкультурно-оздоровчого комплексу стадіону „Спартак‖ проводяться змагання 

обласного та всеукраїнського рівня з різних видів спорту, обласні галузеві 

Спартакіади, навчально-тренувальні збори. У фізкультурно-оздоровчому комплексі 

працюють групи з настільного тенісу, важкої атлетики, бодібілдингу, спортивної 

аеробіки, шейпінгу та йоги. Стадіон ,,Спартак‖ є однією з найкращих споруд в 

Житомирській області, яка пройшла ліцензування для проведення ігор чемпіонату 

України з футболу. 

В усіх школах міста працюють клуби з різних видів спорту та 8 підліткових 

клубів. Це клуби „Факел‖, „Ровесник‖, „Юність‖, „Кристал‖, „Сузір’я‖, „Витязь‖, 

„Орбіта‖ та „Олімпієць‖. Коростенський міський ЦФЗН „Спорт для всіх‖ визнано 

одним з кращих в Житомирській області. 

У місті працює  Коростенська дитячо-юнацька спортивна школа. У 2020 році у 

Коростенській ДЮСШ було відкрито відділення з видів спорту для осіб з 

інвалідністю, визнаних в Україні.  

У 2020 році зареєстровано нові громадські організації – спортивний клуб з 

армспорту ,,Добриня‖, ,,Кіберспорт Житомирщини‖, відокремлений підрозділ 

громадської організації ,,Всеураїнська федерація пляжної боротьби України‖ в 

Житомирській області та Житомирська обласна філія громадської організації 

,,Всеукраїнська федерація тотал файту‖.   

У 2020 році проведення 228 спортивних заходів.  

З міського бюджету на проведення оздоровчої кампанії для дітей м.Коростеня у 

2020 році виділено 2488,8 тисяч гривень, за які було заплановано придбати 320 

путівок в дитячі оздоровчі заклади Заходу та Півдня України. З метою 

забезпечення перевезення дітей до місць відпочинку і у зворотному напрямку 

(автомобільним транспортом) з міського бюджету виділено 165 тис. грн. Однак, 

враховуючи рекомендації комісії по контролю за оздоровленням дітей міста 

(протокол №3 від 10.08.2020 р.), у зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією 

в Україні, влітку 2020 року діти в заклади відпочинку не направлялися. 

Указом Президента України №568/2020 від 15.12.2020 р. почесне звання 

України ,,Мати-героїня‖ присвоєно коростенці Хавоновій Світлані Іванівні, матері 

шістьох дітей, п’ятеро з яких досягли восьмирічного віку. Почесне звання України 

,,Мати-героїня‖ мають 140 коростенок. 

У місті зареєстровані 524 багатодітні родини, в яких виховуються 1725 дітей. 

Видано 1045 посвідчень батьків та 2416 посвідчень дитини з  багатодітної родини.  
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Враховуючи життя в нових карантинних умовах цікавими для коростенців 

стали он-лайн конкурси: фотоконкурс „Коростень очима молодих‖, „Моє улюблене 

місце для занять спортом‖, „Тато, мама, я – спортивна сім`я‖. 

Стипендії міського голови призначено 11 спортсменам з олімпійських видів 

спорту та 2 спортсменам з неолімпійських видів спорту.  

 

Коростенська міська рада 

 

2020 рік був роком місцевих виборів. Відповідно  на кінець скликання було 

організовано та проведено 43 сесії VII  скликання, 7 у 2020 році – 2 з яких 

позачергові,  та 2 сесії ( 5 пленарних засідань) VIII  скликання. 

За 2020 рік Коростенською міською радою було прийнято 382 рішення.  

Як цього і вимагає Регламент, за звітний період усі засідання сесій міської ради 

та постійних депутатських комісій проводилися відкрито. Було забезпечено право 

кожного громадянина бути присутнім на засіданнях. Міська рада не приймала 

жодного рішення про обмеження такого права.  

В зв’язку із карантинними заходами, пов’язаними з поширенням 

коронавірусної хвороби  COVID-19 були внесені зміни до Регламенту роботи 

Коростенської міської ради VIІ скликання в
 
частині організації та проведення сесій 

Коростенської міської ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного 

стану, та до Положення про постійні комісії, зміни до яких дали можливість 

депутатам при необхідності брати участь у засіданнях дистанційно (із 

застосуванням відео/аудіозв’язку).  

Всі пленарні засідання сесій міської ради у 2020 році були проведені в он-лайн 

режимі. На офіційному сайті міститься архів відео-трансляцій всіх пленарних 

засідань, а також  засідань постійних комісій міської ради, які з 2018 року також 

відбуваються в он-лайн режимі.  

Протягом VII скликання відбулось 237 засідань постійних комісій, 28 з яких у 

2020 році. Депутатами було подано 150 запитів (15 – у 2020 році) та зареєстровано 

320 депутатських звернень (46 – у 2020 році) практично з усіх питань забезпечення 

життєдіяльності міста.  

На виборах 25 жовтня 2020 року був обраний новий склад Коростенської 

міської ради VIІІ  скликання. Територіальною виборчою комісією було визнано 

повноваження 38 депутатів (25 з яких нові депутати).  

У 2020 році відбулось 2 сесії Коростенської міської ради VIII  скликання, перша 

сесія складалась з 4 пленарних засідань, на яких відповідно до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» із врахуванням змін,  що стосувались 

нового адміністративно-територіального устрою України, зокрема, створенням 

Коростенської міської територіальної громади, прийнято ряд важливих рішень. А 

саме: обраний секретар міської ради, затверджено кількісний та персональний 

склад постійних комісій міської ради, затверджено структуру виконавчих органів 

міської ради, затверджено на посадах 12 старост та визначено територію, на яку 

поширюються їх повноваження, затверджені заступники міського голови, 

утворений виконавчий комітет міської ради а також розпочата процедура 

реорганізації сільських рад, що увійшли до Коростенської міської територіальної 

громади, шляхом приєднання до Коростенської міської ради. 

Протягом 2020 року  до  міськвиконкому  надійшло: 3611 документів, що на 
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360 документів більше, ніж у 2019 році; 124 колективних звернення, звернулось 

5440 чоловік,  у тому числі на особистий прийом до міського голови - 119.  

 

Цифрові технології 

 

     Важливим етапом  у роботі міської  ради є прозорість дій та інформування 

громадян міста. Тому в 2020 році у структурі виконавчому комітеті Коростенської 

міської ради було створено відділ цифрових технологій. Відповідно до 

меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Коростенською міською 

радою та Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа», в 2020 

році в місті Коростені було впроваджено «Єдину платформу місцевої електронної 

демократії E-DEM». 

         Платформа Е-DEM поєднує наступні сервіси, перелік яких може бути 

розширений: «Місцеві електронні петиції», «Громадський бюджет», «Відкрите 

місто», «Електронні консультації з громадськістю». 

 На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних https://data.gov.ua/ 

систематично оприлюднюється інформація у формі наборів відкритих даних, 

розпорядником якої є Коростенська міська рада. Наразі на Єдиному державному 

веб-порталі опубліковано 95 наборів відкритих даних. 

     Для забезпечення можливості батькам самостійно провести державну 

реєстрацію новонародженої дитини, розпорядженням міського голови № 190 від 

20.05.2020р. затверджено реалізацію комплексної послуги «єМалятко» в центрі 

надання адміністративних послуг міста Коростеня. За однією заявою, поданою он-

лайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати до 9-ти державних 

послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини у зручний час 

та у зручному місці.  

 

Центр надання адміністративних послуг 

 

Виконавчим комітетом Коростенської міської ради укладено угоду про 

партнерство та участь в Проєкті «U-LEAD з Європою: програма для України з 

розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» – 

Компонент 2 «Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення 

поінформованості населення про місцеве самоврядування» (Раунд 4), що 

фінансується Європейським Союзом та реалізується компанією NIRAS Sweden AB 

на замовлення Шведського агентства міжнародного розвитку (Sida). 

В рамках реалізації Проєкту: 

- проведено заходів з підвищення кваліфікації персоналу Центру та інших 

спеціалістів громади; 

- розроблено Концепцію модернізації Центру надання адміністративних послуг 

на 2020-2022 роки;  

- утворено Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Коростенської міської ради як постійно діючий робочий орган, в якому надаються 

адміністративні послуги; 

- збільшено перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр, з 105 

до 186 послуг, а саме: послуги з питань реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців, громадських формувань, речових прав на нерухоме майно, місця 

https://e-dem.in.ua/
https://budget.e-dem.in.ua/#/
https://consult.e-dem.tools/
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проживання, актів цивільного стану, захисту прав дітей, земельних питань, інших 

питань місцевого значення (містобудування, благоустрій, житло тощо), послуги 

соціального характеру, Пенсійного фонду, комунальних підприємств міста. 

Протягом 2020 року до відділу організації надання адміністративних послуг 

надійшло 7347 заяв від суб’єктів звернень, в тому числі 1489 замовлено з 

Публічної кадастрової карти в мережі Інтернет. В цілому в 2020 році порівняно з 

2019 роком кількість звернень суб’єктів зменшилась на 29%. 

Відділ державної реєстрації  
З 01.01.2020 року по 31.12.2020 року відділом державної реєстрації 

надано понад 4000 реєстраційних послуг на суму  357 241 гривень. Для порівняння 

у 2019 році державними реєстраторами було надано близько 5000  реєстраційних 

послуг на загальну суму  470 тис грн. Зменшення реєстраційний дій та надходжень 

до бюджету пов’язано з оголошенням в країні карантину. 

Прийнято 1254 заяви про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та внесено змін до записів ЄДР по місту Коростеню, 2108 заяв на 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Відділом державної реєстрації застосовується принцип екстериторіальності, 

проводилась державна реєстрація  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  

та реєстрація нерухомого майна і земельних ділянок, що знаходяться в 

Коростенському районі,  м. Житомирі, Житомирському району, Ємільчині, Малині, 

Новоград - Волинському, Овручі, Малині, Лугинах, Олевську, Брусилові, 

Черняхові, Хорошівському, Любарському, Народицькому районах. 

До Державного реєстру виборців внесено 6 970 змін різного типу. 

Станом на 31 грудня 2020 року в АІТС  ―Державний реєстр виборців‖ по місту 

Коростень значиться: 

- виборців — 48949 (в тому числі: мають виборчу адресу — 47576 виборців; 

без виборчої адреси (вибулі) — 1365 виборців); 

- недієздатних — 78 виборців; 

- нездатних самостійно пересуватись — 493 виборці; 

- вулиць — 250; 

- будинків — 8578. 

Відділом проводилась робота щодо перевірки та усунення неточностей у 

нумерації квартир виборців м.Коростень (1147 виборців). 

Під час виборчого процесу (місцеві вибори 25 жовтня 2020 року): 

 налагоджено взаємодію та співпрацю з суб’єктами подання відомостей; 

 вчасно опрацьовувалась інформація, надана суб’єктами подання, для 

формування попередніх та уточнених списків виборців; 

 відповідно до встановлених термінів здійснено друк попередніх, уточнених 

списків виборців та іменних запрошень; 

 здійснено передачу членам звичайних виборчих дільниць попередніх та 

уточнених списків виборців, а також іменних запрошень; 

 вчасно опрацьовувались повідомлення від дільничних виборчих комісій про 

зміни, внесені до уточнених списків виборців на звичайних виборчих 

дільницях; 

 відповідно до наданих рекомендацій ЦВК перевірялись на правильність  

заповнення та передавались форми і протоколи до ЦВК, передбачені 

постановою Центральної виборчої комісії від 25 серпня 2020 року №200; 
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 працівники відділу здійснювали чергування у вихідні дні для поліпшення 

умов здійснення виборцями свого виборчого права та надання консультацій 

виборцям. 

 

Підсумки 

Тож, озираючись назад, можу впевнено сказати, що 2020 рік, незважаючи на 

усі його виклики та випробування, був дуже насиченим та результативним. 

Багато вдалось зробити, однак ще більше попереду, адже в процесі роботи 

народжуються нові ідеї та плани. Я дякую кожному коростенцю за те, що ми всі 

разом наполегливо працювали, спільними зусиллями долали всі труднощі. 

 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 2020 році, я щиро дякую - 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 всім, хто бере активну 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. 


