




43 населених пунктів 
  

Площа - 80731,474 га 
 

Населення - 73 365 осіб 
 

Коростенська міська територіальна громада 



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». 



Коростень - на ІІІ місці в загальноукраїнському та на І в загальнообласному рейтингу 
інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України Фонду 
"Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу" сформовано 
рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад 
України. 

По Україні оцінено 1540 громад. 
Рейтинг враховує 40 критеріальних 
показників та відображає 
інституційну спроможність, сталий 
розвиток та інвестиційну 
привабливість громад у 2020 році. 

Коростень став переможцем конкурсу 
«Золота ділянка 2020» 



Співпраця 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. 

відеоролик «Розвиток 
індустріального парку «Коростень», 
як минулорічного переможця 
конкурсу «Кращі практики 
місцевого самоврядування».  

https://www.youtube.com/watch?v=ypRU6jJvkhg&t=258s
https://www.youtube.com/watch?v=ypRU6jJvkhg&t=258s


Розпочато співпрацю з ГО «Місто 2025» в рамках 
проекту «Код міста: Люди. Культура. Інновації. 
Муніципальне управління».  

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.   

Проект ПРООН «Усунення бар’єрів для сприяння 
інвестиціям в енергоефективність громадських 
будівель в малих та середніх містах України 
шляхом застосування механізму ЕСКО»  



В місті працює 18 підприємств обсяг промислового виробництва становить  

3,2 млрд.грн 

Серед галузей, що суттєво зменшили випуск продукції: 

• металургійне виробництво  

(на 83,5%),  
• виробництво електронної та 

оптичної продукції  

(39,8%) • добувна промисловість  

(більше в 2 рази),  
• виробництво готових металевих виробів 

(більше в 3 рази),  
• деревообробна промисловість  

(+17,5%).   

Чисельність працюючих в промисловості 3,2 тис. осіб,  

що на 4,1% менше, ніж в 2019 році.  



Безкоштовний довіз медпрацівників до 
роботи в час пандемії. 

Запроваджено пільгове перевезення пасажирів  
(за 50% вартості проїзду) додатково в неробочі дні тижня. 
Вартість проїзду в міському транспорті протягом 2020 року  6 грн. 

З міського бюджету у 2020 році  

виплачено 3 млн.грн. 
на компенсацію пільгового проїзду  

2,2 млн. грн.- на пільговий проїзд 

пасажирів залізничним транспортом  

Встановлено 
інформаційні таблички  
на зупинках громадського 
транспорту 

оновлено автопарк  4 автобуси 



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.  

400 малих і середніх підприємств та 

2287 фізичних осіб-підприємців.  

середній розмір заробітної плати  

10430 грн., 

10,9%  



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.,  

за користування місцем розташування спеціальних 
конструкцій зовнішньої реклами до бюджету міста 

надійшла сума у розмірі 10 337,93 грн. 

Будівництво сонячної електростанції 
(68 га) 

ТОВ «Регіональні енергетичні системи»  
ТОВ «Коростень Енерджи» 
ТОВ  «Коростень Соларіс» 
ТОВ «Коростенська СЕС 



загальною площею 6,0601 га.  
Спортивний комплекс з 
тренажерними залами та 
басейнами 

• басейн довжиною не менше 25 м 
• 2-х апартамент-готелів  
• сучасний дитячий дошкільний закладу.  



13 земельних ділянок несільськогосподарського  

призначення 
до міського бюджету 

надійшло 9,9 млн.грн.  

До міського бюджету від оренди надійшло 2,2 млн.грн 

• укладено 40 договорів оренди 
• 7 договорів по особистому сервітутному користуванню  

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

 1,5 млн.грн 



вул. Григорія Сковороди та вул. Василя Стуса 

Поставлено на чергу 29 учасників бойових дій  

В оренду юридичним та фізичним особам здається 

170 об’єктів міської комунальної власності 

 
 

оренду майна за 2020 рік склали 2.28 млн.грн 

загальною площею  

27479,44 кв.м,  

 Проведено жеребкування для розподілу 81 земельної ділянки  

заборгованість складає  
101,33 тисяч грн.  



2020р - фізичні  особи– підприємці зареєстровані 294 особи  

Закрили  бізнес 302 особи. 

на 90  менше 

у порівнянні з 
2019 р.  Стаціонарна торговельна мережа закладів торгівлі  

нараховує 470 об’єктів.  

Ціни за 2020 рік зросли в 
середньому 

 на 4,8 %.  



Від виїзної торгівлі до міського бюджету 

надійшло 50,2 тис. гривень  

Продовольчі 
товари займають 

53% 

фармацевтичні 
товари– 13,5%.  

непродовольчі  
товари– 47%. 

Надходження  акцизного 
збору зросло на 4,1%. 



податок на 
додану вартість 

94,1 млн.грн 

податок на 
прибуток  

37,6 млн.грн 

До загального фонду 
міського бюджету 
надійшло власних 
надходжень 
 360,3 млн.грн 

До спеціального 
фонду міського бюджету 
надійшло 15,8 млн.грн.  

до бюджету 
розвитку 
надійшло  

7,1 млн.грн.  

 

Видатки бюджету міста в  2020 році становили 517  млн.грн 

БЮДЖЕТ МІСТА 

519,7 млн.грн 



2020 РІК 

соціальний захист та соціальне 
 забезпечення - 33  млн.грн.,  

Освіта- 260,2 млн. грн.,  

охорона здоров’я - 56,4 млн.грн. 

культура - 14,9 млн.грн., 

фізична культура і спорт - 12  млн. грн 

житлово-комунальне  
господарство - - 22  млн.грн 

Проведено видатків на загальну суму 517  млн.грн.  

На утримання закладів соціально-культурного значення, виплату допомог, 

надання пільг населенню - 376,5 млн. грн.  



Будівництво та 
регіональний 

розвиток  
17,7 млн.грн.,  

Коштів на виплату 
заробітної плати з 

нарахуваннями 
 -329,9 млн.грн.,  

придбання продуктів 
харчування для потреб 

бюджетних установ та на 
забезпечення їх 

медикаментами- 
 13,7 млн.грн.  

Розрахунки за спожиті 
бюджетними 

установами енергоносії 
та комунальні послуги - 

29,5 млн.грн. 



дороги з асфальтовим покриттям 

складає близько 35 %. 

Загальна протяжність міських доріг складає  354,3 км 

• на капітальний ремонт, реконструкцію 
міських доріг витрачено кошти в сумі 

425,190 тис. грн 
• проведено капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Південна 

площею 806  м². 



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

• по вул. Горького (площею 1472 м²). 

На капітальний ремонт тротуарів були виділені кошти в сумі 2572,759 тис. грн. 

Проведені роботи з капітального ремонту тротуарів загальною площею 2058 м² 

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

році було профінансовано 14147,504 тис.грн.  



На поточний ремонт доріг та тротуарів загальною площею 37,899 тис.м²  
на 69-ти вулицях та провулках 

вул. Залізнична 

вул Грушевського, 

вул Сосновського 

вул Південна 

вул Григорія Сковороди 

вул Героїв Небесної Сотні, 

вул І. Франка 

вул Козацька, 

вул Базарна, 

вул Шевченка 

вул Маяковського, 

вул Івана Котляревського 

вул 1 Травня 

вул Горького 

вул Князя Ярослава Мудрого 

вул Усенова, Ж. Кудакова 

вул Коротуна 

вул Суворова 

вул Героїв Чорнобиля 

вул Мельника 

вул С. Кемського 

вул Пацаєва 

вул Амосова 

• пров. Сосновського; 

ямковий ремонт – 1410,359 м2  

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 

ремонт струйним методом – 4960,39 м2 



вул. Івана Котляревського 

вул. Шевченка 

вул. Шолом-Алейхема 

вул. О. Кобилянської 

вул. С. Кемського 

вул. Коцюбинського 

вул. Пушкінська.  

вул. Василя Стуса 

вул. Лесі Українки 

вул. Корольова 

вул. І. Франка 

вул. Мічуріна 

вул. Карбишева 

вул. Курчатова 

вул. Лермонтова 

вул. Ломоносова 

вул. 1 Травня 

вул. Козака 

вул. Мельника 

вул. В’ячеслава Чорновола 

вул. Черемушки 

вул. Пушкінська 

вул. Князя Мала 

вул. Толстого 

вул. Оснадчука 

вул. Ковельська 

вул. Житомирська 

середній ремонт (картами)– 22050,55 м2  
 

 

вул. Василя Стуса 

вул. Миколаївська 

вул Чолівська 

вул Горького 

вул Грушевського 

вул Беляєва, 

вул Вишнева 

пров. Базарний 

пров. Гранітний 

пров. О. Вишні 

пров. Зарічний 

вул. Героїв Чорнобиля 

вул. С. Кемського 

вул. Грушевського 

вул. Героїв Чорнобиля 

вул. Шолом-Алейхема 

вул. Черемушки 

вул. підпільників Дідківських 

вул. Коротуна 

вул. Козацька 

вул. Гайдамацька 

вул. Шевченка  

• парк Древлянський; 

поточний ремонт тротуарів – 2871,74 м2 

  



Ремонт заїздів до майданчиків ТПВ – 5142,32 м2  

Розмітку вулиць площею 2,586 тис. м2 та 22,5 км. 

ремонт заїзду до кладовища в районі Чигирі – 463 м2 

Профілювання по 70-ти вулицям та провулкам 

загальною площею 315,718 тис.м². 

вул. Білокоровицьке шосе 

вул. Горького 

вул. Кривоноса 

вул. Івана Котляревського 

вул. Сосновського 

вул. Грушевського 

вул. Каштанова 

вул. Гастелло 

вул. Чолівська 

вул. Шевченка 

вул. Білокоровицьке шосе 
вул. Горького 
вул. Кривоноса 

Ремонт покриття майданчиків ТПВ – 1000,42  м2  



Проведено капітальний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій загальною площею 3645,96 м2  

на суму 2015,914 тис. грн.  

вул. С.Кемського, 50а 

вул. Шевченка, 72 

вул. Шевченка, 76 – 470,96 м2 

вул. Мельника, 10 – 412,5 м2 

вул. Мельника, 14 – 549,9 м2 

вул. Грушевського, 68 – 740,6 м2 

вул. Героїв Чорнобиля, 4 – 275 м2 

вул. Сосновського, 32 – 242 м2, 

вул. Сосновського, 30 

На утримання вулично-дорожньої мережі КВГП було 
використано 4938,040 тис. грн.  
Проводилось прибирання вулиць міста від дорожнього 
змету, зимове і літнє утримання доріг. 



замінено ламп – 264 шт.,  

замінено світильників – 134 

замінено та встановлено кабелю 4801 м.п. на  загальну суму 

2430,164 тис. грн 

 

Закуплено 1566292 кВт/г електроенергії на суму 4612,873 тис. грн. для 

забезпечення роботи мереж вуличного освітлення та світлофорних об’єктів міста. 

Облаштовано освітлення на 5-ти вулицях 

вул. Пацаєва, 

вул. Гетьмана Виговського 

пров. Ковельський,  

пров. Кошового,  

пров. Мендєлєєва. 



На балансі комунального підприємства теплозабезпечення перебувають  

34 котельні, встановлено 85 котлів. 

• 10 котлів - на альтернативних видах палива. 

• на балансі підприємства перебуває 38,175 км. теплових мереж  

• замінено 593 м.п. теплових мереж на загальну суму 886,906 тис. грн. 

• в сумі 1350,716 тис. грн. 

• в багатоквартирних будинках було встановлено 63 вузли комерційного обліку. 

• 345 будинків, які опалюються від підприємства 

• 316 будинків обладнані приладами обліку теплової енергії. 

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. 



• Капітальний ремонт 140 м.п. каналізаційної мережі 

вул. С.Кемського на суму 1182,317 тис. грн.; 

• капітальний ремонт водопровідних вводів з облаштуванням 

вузлів комерційного обліку в 74 житлових будинках-733,186 тис. грн.; 

• придбано запчастини до насосів) на суму 253,125 тис. грн. 

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

Проведено капітальний ремонт водопровідних вводів з облаштуванням 
вузлів комерційного обліку в 10 житлових будинках на суму 64,6 тис. грн 
проведено заміну 609 м.п. аварійних ділянок водопровідних мереж міста 
на загальну суму 78,661 тис. грн 
вул. Героїв Чорнобиля 
вул. Мельника 
вул. Сосновського 
вул. Шевченка 
вул. Селезньова 
вул. Житомирська 
вул. Кооперативна 
вул. Музейна 
вул. Волкова 
вул. Грушевського 
вул. комісара Наровського 
вул. Гастелло 
вул. 1 Травня 
пров. Куліша 



З Револьверного фонду,  
створеного на базі ГО«Спілка голів  
ОСББ «Солідарність» 

В рамках «Положення про дольову 
участь співвласників у фінансуванні 
робіт з реконструкції, капітального 
ремонту багатоквартирних житлових 
будинків» 

• 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 кредитами, залученими ОСББ міста 
Коростеня»,  24 ОСББ  - 506,298 тис. грн. 

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. 

В місті  функціонує 84 ОСББ 
які обслуговують 104 багатоквартирних 

житлових будинків загальною площею 
понад 334 тис. м 



Реконструкція зони відпочинку по вул. Грушевського, 22  
(центральна площа біля міськвиконкому) на суму 1483,126 тис. грн. 

встановлено модульну громадську вбиральню на загальну 
суму 683,782 тис. грн. 

• В парку Древлянському біля фонтану було облаштовано 
підпірну стінку 

• викладено 1175 м2 тротуарної плитки  - 1144,82 тис. грн. 



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; 
• благоустрій меморіалів, пам’ятника 

Святої Покрови 

Завершено роботи з реалізації проєкту «Капітальний ремонт дитячого спортивного 
майданчика в районі житлового будинку по вул.Сосновського, 52-Б».  - 661,6523 тис. грн. 

Виконано роботи з утримання та догляду за 
зеленими насадженнями 3248,843 тис. грн 



Придбано багатофункціональну самохідну 
установку класу амфібія Truxor T40 - 3495  тис. грн.  

Роботи з розчищення русла річки Уж - 1268,311 тис. грн. 

Проведено капітальний ремонт джерела в 
мікрорайоні Бровар - 49,877 тис. грн. 



В рамках підготовки до новорічних свят КВГП було проведено монтаж/демонтаж 
ялинки, монтаж/демонтаж ілюмінації «Зоряне небо» в парку Древлянському. 

ГО«Хатіко» - відловлено та простерилізовано 126 безпритульних тварин. – 117 тис.грн 
ГО «Твій друг» було виділено 105  тис. грн. та 9  тис. грн. на придбання медикаментів   

«Комплексна Програма благоустрою та покращення стану 
довкілля міста Коростеня на 2017-2021 роки» з місцевого 
бюджету були виділені кошти в сумі 230,9 тис. грн. 



• проведено чищення 115 колодязів  
• замінено 19 люків 
• укладено 106 м.п. трубопроводів 

облаштовано  
93 майданчики  

розміщено  
450 контейнерів 

придбано 12 контейнерів 
 112,53 тис. грн 

Ліквідовано 1184 м³ стихійних 
сміттєзвалищ 238,990 тис. грн. 

проведено планування 3-ох секторів для поховань 
загальною площею 9370 м2 на суму 700,000 тис. грн. 

На утримання та 
прибирання міських 
кладовищ витрачено 

 1014  тис. грн 



- у зв’язку з вагітністю та пологами - 139 особи, профінансовано 
490,1 тис. грн.; 
- 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.; 
- 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.; 
- малозабезпеченим сім’ям - 195 осіб, нараховано та 
профінансовано 7393,3 тис.грн.; 
- у 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.; 
- 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. 

Державні соціальні допомоги: 



з міського бюджету 
профінансовано Пільгове 

медичне обслуговування осіб, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

 - 3 862 000 грн. 

Діти, потерпілі від ЧАЕС забезпечуються 
гарячим безплатним харчуванням.  

виплачено організатору послуг з харчування  

17,2 млн.грн 
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 

Забезпечно 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; 



ГО"Вітер Надії і Любові",  
БФ"Оазис життя"  
ГО "Добротвор" 
 ГО "Гуртом легше» 
ГО "АТО Коростенщини» 
ГО "Промінь любові" 

Надано фінансова підтримка громадським 
організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю 

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. 

Забезпечено діяльность інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення  

75 999,96 грн. 



За кошти міського бюджету (299,6 тис. грн.) та субвенції з  
обласного бюджету (300,0 тис. грн.) придбано двокімнатну та 
однокімнатну квартири дітям-сиротам.                

КУ Територіальний центр соціального  

обслуговування  10,3 млн. грн. 

Центрі соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів «Джерело надії» 
проходить реабілітацію 69 дітей 

КМЦСПДС «Віри, Надії, Любові»  
надав допомогу 50 дітям  

8 дитячих будинків  
сімейного типу (56 дітей)  
3 прийомні сім’ї (9 дітей) 

Коростенській міській організації  
Товариства Червоного Хреста України 

надано допомоги - 97,0 тис. грн. 



У Центрі позашкільної освіти 
працює 51 гурток, 127 груп, у 
яких навчається 2871 дитина. 

Коростень посів  
ІІ місце в 
обласному 
рейтингу міст по 
галузі «Освіта» 

22 заклади дошкільної 
освіти - 2237 дітей  

13 закладів загальної 
середньої освіти – 
7483 дітей  

безкоштовне гаряче 
харчування 7049 дітей  

Випускники ЗЗСО одержали 40 відзнак: 
30 золотих медалей «За високі досягнення у навчанні»  
10 срібних медалей «За досягнення у навчанні».  



На зміцнення й осучаснення матеріально-
технічної бази та освітнього простору закладів 
освіти міста використано бюджетних коштів на 
загальну суму  2 440,6 тис.грн. 

Педагогічний колектив ЦПО здобув перемогу у конкурсі 
«Золота когорта позашкілля» та нагороджений 
Дипломом Міністерства освіти і науки України 

Створено комунальну установу «Коростенський центр професійного розвитку 
педагогічних працівників Коростенської міської ради». 

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

дезінфекційні засоби - 519,4 тис.грн.  



Коростенська ЦМЛ визначена закладом першої хвилі 
для госпіталізації хворих на 29667,4 тис.грн. 

На утримання КНП «Коростенська центральна міська 

лікарня Коростенської міської ради» 25309  тис.грн.  

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

-на виплату заробітної плати - 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.) 

Придбано апарат штучної  

вентиляції легень – 700 тис.грн  

Протягом 2020 року за рахунок коштів міського бюджету: 
придбано предмети довгострокового користування на суму 10354  тис.грн.,  
В звітному періоді проведені капітальні ремонти на суму529,2 тис. грн.  
та поточні ремонти  на суму 1636,2 тис.грн. 

Кисневий генератор за  6219,2 тис.грн.,  
Кисневі концентратори - 2168,6 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 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. 

Використано коштів на цукровий та 

нецукровий діабет в сумі - 1188,9 тис.грн.  
надано кошти в сумі 310,2 тис.грн 
закладу "Будинок сестринського догляду"  



Система охорони здоров’я максимально мобілізована 
для протистояння захворюванню COVID-19. Із 
початком пандемії медичні працівники знаходяться 
на передовій у боротьбі з коронавірусною інфекцією. 

02.04.2020 року був виявлений 
перший хворий на COVID-19 

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 

Померла  
за 2020 рік в 

стаціонарі лікарні  
91 людина 

Всього за 2020 рік 
коронавірус  лабораторно 
був підтверджений більш 

ніж у 3000 людей,  
підозр було ще більше. 



Депутат ВР Пузійчук А. В 
Депутат ВР 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. 
ФОП  Войтюк І.В 
ФОП Туровець П. 
Дзиґа О.О. 

Щиро висловлюємо подяку  за допомогу та 
взаєморозуміння всім небайдужим, хто відкликнувся 
та надав благодійну допомогу для боротьби COVID-19 

Благодійний фонд "ЄЛЕОН"  
БФ"Спанбонд" 
Благодійний фонд "КОЛО" 
БФ"Віталія Науменка" 
ГО Червоний Хрест 
ТОВ "БУД ХАУС" 
ТОВ "МІТАГРОІНВЕСТ" 
ППф "САНІТАС« 
БФ«Петра Порошенка» 
ЛГЗП "Газ-Ресурс! 
ПрАТ Коростенський карєр 
ТДВ Коростенський Щебзавод 
БО «Лікарняна каса Житомирської області» 
Фармацефтична фабриа "ЕЛЬФА" 
ПП «Укрпалетсистем» 
ТОВ " Юрія-фарм" 
ТОВ " ФОРА" 
ПрАТ  " ЛЕСЯ" 
ДП " Укрвакцина" 

Висловлюємо щиру вдячність від усіх жителів громади!  
Від усього серця  бажаємо здоров’я, взаєморозуміння, душевного 

спокою та достатку. 



На території міста 
функціонують: 
• МПК ім.Т.Шевченка  
• 2 відомчих будинки 

культури  
• 6 профспілкових  
• клубних закладів 
• 15 бібліотек  
• школа мистецтв ім. 

А.Білошицького 
• 3 парки культури та 

відпочинку 

Народний жіночий вокальний ансамбль 
"Кришталеві Роси" виборов ГРАН-ПРІ 
конкурсу. 

Проведено 35 культурно-масових  заходів 

Проведено концерт 
 «Свято інструментальної музики» 

з міського бюджету  

26 млн.грн 

Territopy Древлян 

дитяча вокальна студія 
 «ДИВОГРАЙ» 

АТГ «КРЕАТИВ» 



- «Інноваційний Іскоростень»  
- туристичний маршрут «Древлянські гради»,  
- комплекс «Літописне місто Іскоростень»  
-  інфраструктурний грант «Розширення можливостей 
роботи Комунальної установи «Культурно-туристичний 
центр міста Коростень» в умовах карантину»  
-   інформатор про пам’ятку археології Городище №1  
  -  «Красна гірка»  

132 пам’ятки історії 

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



КУ «Туристично-культурний 
інформаційний центр» 
проведено  
68 екскурсій 
934 особи 

Презентовано Коростень як  
туристичне місто на Всеукраїнській 
туристичній виставці ZT EXPO 2020 
  

 FM 463 тис.грн 

12 програм власного виробництва 

КП КМР «ТО «Коростеньмедіа»  
22 програми власного виробництва 

ЦБС «Smart - бібліотека для  
«розумного міста»»  

Проєкт «Бібліотека суспільного простору»  



  Спортивний клуб з армспорту 
 ,,Добриня” 

,,Кіберспорт Житомирщини”  
,,Всеураїнська федерація пляжної 

 боротьби України”  
,,Всеукраїнська федерація  

тотал файту”. 

2 стадіони 
ФОК 
20 спортзалів 
67 спортивних 
майданчиків  

8 підліткових  
клубів„Факел”  

„Ровесник,  
„Юність”  

„Кристал”  
Сузір’я” 

„Витязь”  
„Орбіта”  

„Олімпієць” 

КМЦФЗН „Спорт для всіх” визнано одним з 
кращих в Житомирській області 

Коростенській 
ДЮСШ  

228  
спортивних заходів 



фотоконкурси  
• „Коростень очима молодих”,  
• Моє улюблене місце для занять 

спортом” 
• „Тато, мама, я – спортивна сім`я”. 

524 багатодітні родини 
1725 дітей 

Стипендії міського голови призначено 11 спортсменам з олімпійських видів спорту та 2 
спортсменам з неолімпійських видів спорту.  

На оздоровлення дітей  
виділено 2488,8 тис. грн. 
придбано 320 путівок 

140 коростенок мають 
Почесне звання України 
,,Мати-героїня” 



• проведено 43 сесії VII  скликання 
• прийнято 382 рішення 
• 237 засідань постійних комісій 
• подано 150 запитів  
• 320 депутатських звернень  
• 38 депутатів  

• обрано секретаря 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 

• затверджені заступники 
міського голови 

до  міськвиконкому  надійшло: 
•  3611 документів 
• 124 колективних звернення 
• звернулось 5440 чоловік 
• особистий прийом міського голови - 119 



веб-портал  
відкритих даних 

https://data.gov.ua/  

Створено відділ цифрових технологій 

«Місцеві електронні петиції» 
«Громадський бюджет» 
«Відкрите місто» 
«Електронні консультації  
з громадськістю» 

«єМалятко»  

Впроваджено  
«Єдину платформу місцевої 

електронної демократії  
E-DEM» 

https://e-dem.in.ua/
https://budget.e-dem.in.ua/
https://consult.e-dem.tools/
https://consult.e-dem.tools/
https://consult.e-dem.tools/
https://consult.e-dem.tools/


• 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; 

• 186 послуг 
• надійшло 7347 заяв від суб’єктів 

звернень 

Фінансується Європейським 
Союзом  та 
реалізується компанією 
NIRAS Sweden AB Sida 

В рамках реалізації Проєкту: 

Укладено угоду про 
партнерство та участь в 
Проєкті «U-LEAD з Європою 

4000 реєстраційних послуг на суму  357 241 грн 
• Прийнято 1254 заяви про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців  

• 2108 заяв на реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно 

Відділ державної реєстрації  

До Державного реєстру виборців 
внесено  6 970 змін  
виборців — 48949  





 

Дякую за увагу! 


