
 



44,3% 

Житомир Бердичів 

5,9% 

Малин 

4,3% 

Нов.-

Волинський 

3,3% 

Промисловий комплекс 

Обсяг промислового виробництва 

по місту Коростеню 

      2 млрд.592 млн.грн.  

Коростень 

9,5% 



 Хімічна промисловість +24,5% 

Виробництво неметалевої продукції 

 +119,8% 

  

Індекс промислового виробництва   
 

 Добувна -18,2% 

Виробництво харчових продуктів -39,5% 

 Машинобудування -39,5% 

 Металургія -5,5% 

 Виробництво гумових та 

 пластмасових виробів -47% 

Виробництво електронного 

 устаткування + 14,5% 

Легка промисловість +5,7% 



ДП «КВК №71» 

Промисловий комплекс 

  ПАТ завод «Хіммаш» 

 

 

               ТОВ «Елізіум Пласт» 

 

                 ПАТ «Хлібозавод» 

 

 

 

 
  МПП«Шляхмашінструмент» 



Республіка Білорусь 

 Іран, Канада, 

 Молдова, Грузія,  

Чехія, Арменія, 

Азербайджан, Туреччина, 

Сербія, Косово, Болгарія, 

Румунія, Литва, Польща, 

Словакія, Німеччина 



Центр підтримки 

підприємництва 

«Кращі практики місцевого 

самоврядування» 



Коростенська міська рада здобула 

 ІІ місце у номінації «Міські ради»  

за практику «Створення та діяльність Центру 

підтримки підприємництва в м. Коростень» 



 

Співпраця з Республікою Польща в рамках 

програми «Польська допомога з розвитку - 

2016» з новим проектом «Підвищення 

інвестиційної привабливості України та 

конкурентоспроможності регіонів» 



ПАТ «Коростенський завод «Янтар» 

отримало сертифікацію УкрСЕПРО 

від Регістра судноплавства України. 

«Лідер галузі 2015» 

ПрАТ ТЗ «Трубосталь»-   

4 місце на ринку виробництва 

трубної продукції України. 



На промислових 

підприємствах працює    

2868 осіб  

Створено 183 нових 

робочих місця 



Середньомісячна заробітна плата 

по промисловості міста в 2016 р.  4591,4 грн 

середньомісячна 

заробітна плата 

по промисловості 

міста в 2015 р.  

3482,9 грн 



В Коростені закрили свою діяльність – 

406 приватних осіб-підприємців 

- 7 юридичних осіб  

зареєструвалось нових – 258.  

Зареєстровано 2800 фізичних осіб-підприємців  

 1100 юридичних осіб 



Створено  

відділ державної 

реєстрації  
 

20 000 
реєстраційних 

справ 



1500 у сфері 

реєстрації 

бізнесу.  

4000 звернень  

1850 реєстраційних 

дій у сфері 

реєстрації майна  

До міського бюджету надійшло 230 тис. грн. за 

проведення дій з  реєстрації нерухомості, юридичних 

осіб та фізосіб-підприємців. 



Загальноміські  

Програми розвитку  

міста  



Стратегічний план  

розвитку міста  

до 2025 року 



Реалізація заходів з 

енергозбереження шляхом 

вдосконалення технологічних 

процесів та обладнання, 

переходом до використання 

led-ламп для освітлення 

приміщень та територій.   



В рамках проекту проведено зустріч 

учнів з експертами з Німеччини 

 - конкурс агітбригад 

 - відповідних відеороликів 

 - навчання вчителів 

На проведення заходів від 

проекту залучено 

 45,3 тис.грн. 



На впровадження 

енергоефективних заходів 

було використано  

понад 9 млн. грн.,  

(NEFCO)  

підписаний 

кредитний договір на 

реалізацію проекту 

«Термосанація 

будівлі Центру 

розвитку дитини 

№18» 

6 млн. грн.  
 кошти міського бюджету 

на загальну суму  

4,1 млн. грн..  



За 2016 рік до бюджету міста надійшло всіх 

видів доходів на загальну суму 

 468,8 млн. грн. 

що на               

більше показника 

2015 року 

32% 



Надійшло до  

загального фонду 

в 2016 р.  

165,9 млн. грн. 

 Планові показники  

виконані 

на 116,5%( 23,5 млн.грн.) 

  

Порівняно 

 з 2015р. 

 

 Надходження  

збільшились 

на 57,4 млн.грн.  

(152,9%) 

Порівняно 

 з 2015р. 

Доходи загального 

фонду 



податку та збору на доходи фізичних осіб - 
фактичне надходження  

становить 95641,1 тис. грн.; 

акцизного податку – фактичне 
надходження становить 29248,7 тис. грн.; 

єдиного податку - фактичне надходження 
становить 17363,6 тис. грн.; 

плати за землю - фактичне надходження 
становить 15847,2 тис. грн. 

Найбільшими суми надходжень загального 

фонду надійшли від: 



стабілізаційної 

дотації  

2,4 млн.грн. 
 

 

освітньої 

субвенції  

52,9 млн.грн 

 

 Міжбюджетні трансферти 

 

субвенції  

загального фонду  

в сумі 184,3 млн. грн 

 

 

медичної 

субвенції  

43,7 млн. грн 

 



В тому числі бюджет розвитку 

 5,4 млн.грн 

Доходи спеціального фонду 

2016року 

19,4 млн.грн  



- від продажу землі  5078,2 тис. грн. 

- кошти від відчуження майна, 

що перебуває в комунальній 

власності  

221,8 тис. грн. 

- надходження коштів пайової 

участі у розвитку 

інфраструктури населеного 

пункту 

119,9 тис. грн. 

До міського бюджету за рахунок приватизації майна надійшло  

більше 200 тис.грн, а від оренди 324 тис.грн.  
 

Найбільшими суми надходжень бюджету 

розвитку надійшли від: 



ремонтні роботи склали: 
 

• по освіті – 5,8 млн. грн. 

• медицині – 2,6 млн. грн. 

• культурі – 1,7 млн. грн. 

• спорт   –   1 млн. грн. 



 

 

У листопаді 2016 р. 

введено в 

експлуатацію 

об’єкт: «Добудова 

незакінченого 

будівництвом 

багатоквартирного 

житлового будинку 

 (ІІ черга)  

по вулиці  

Грушевського, 108-А  



 

 
 

введено в експлуатацію: 

35 житлових будинків 

 та житлових  прибудов  
загальною 

площею  

3,7 тис.м2  
у минулому році - 2700,60 м2 



 розроблено  

Містобудівну документацію: 

  «Внесення змін до генерального 

 плану м. Коростень Житомирської області» та «План 

зонування території (зонінг) 

 м. Коростень Житомирської області» 

Профінансовано– 308, 2 тис. грн. 

 



Кошти, які надійшли до міського бюджету в 

2016 році від оренди земель 

3,6 млн. грн 

на 47% більше 

показника 

2015 року 



  



Вперше проведені  3  земельних торгів  

у формі аукціону 

До міського бюджету 

надійшло  

1 млн. 833 тис. грн 



 
Загальна площа міста 

Коростеня становить 

 



Послугами автомобільного 

транспорту в місті щоденно 

користується близько  

15,7 тис. пасажирів 



нові  об’єкти торгівлі та побуту 10 

нові робочі місця 20 

об’єкти торгівлі 468 

магазини і павільйони 325  

заклад громадського харчування 71 

аптечні  заклади 28  

АЗС, АГНС 12 

Торгівля 



 

ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО 



капітально 

відремонтовано вулиці:  
Горького,  

І.Котляревського (К.Лібкнехта) 

Сосновського;  

Пушкінської; 

 пров. 8 Березня; 

 вул. Жмаченка-Чапаєва;  

О. Кошевого;  

загальною площею 35,4 тис.м² 

на суму 10,8 млн.грн. 

Базарна;  

Зв’язківців;  

Корольова;  

Маяковського;  

Я.Мудрого (Свердлова); 

 Добролюбова;  

1 Травня;  

Шевченка (Кірова); 

Київська в районі ЗОШ №12  

(з облаштуванням зупинки 

загальноміського транспорту); 

 Героїв Чорнобиля (Красіна) 



ямковий ремонт доріг 

загальною площею 4204 м² 

на суму 1,03 млн.грн.; 

На поточне утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі в 

2016 році витрачено 1,7млн.грн. коштів місцевого бюджету. 

Протягом  року виконано: 

профілювання 

загальною площею 

131,7 тис.м² на суму 

266,2 тис.грн.; 



розмітку доріг площею 1,4 тис.м² 

на суму 212,2 тис. грн.  

капітальний ремонт асфальтового 

покриття прибудинкових територій 

на суму 238,1 тис.грн. 





вул. Шевченка (Кірова)  

пров. Шевченка  

вул. Торгова (Радянська)  

Парк Древлянський 

вул.Базарна площа  

вул.Грушевського  

вул. Сосновського  

вул. Піонерська 

143,5 тис. грн.  

вул. Мельника,Шолом-Алейхема 

Шевченка (Кірова),Козацька (Щорса) 

Базарна площа,І.Котляревського  

(К.Лібкнехта), Київська,Грушевського. 

пров. Музейний 

з викладанням їх тротуарною 

плиткою загальною площею  

4250 м² 

1,2 млн. грн 

капітальний ремонт 

(асфальтування) тротуарів  



вул. Селезньова  

вул. Оснадчука 

вул. Тихона Кралі 

залізничній платформі 

мікрорайону Київська 

вул. Суворова 

вул. Єсєніна, 

вул. Саченко 

вул. Героїв Крут  

(Жукова) 

вул. В.Чорновола 

(Енгельса),  

пров. Полякова, 

 пров. 1 Травня, 

 пров. В.Липківського 

 (Сакко і Ванцетті) 

вул. Грушевського 

Реконструкція мереж вуличного освітлення 

1,5 млн.грн. 



Реконструкція світлофорного об’єкта на перехресті 

вул. Грушевського-Сосновського-Героїв Чорнобиля 

(Красіна)  

загальною вартістю248,8 тис.грн  



пров. Музейний 

біля магазину «Фора» 

на перехресті  

з вул. І.Франка  

вул. Героїв Чорнобиля 

(Красіна) біля магазину 

«Сільпо».   

Встановлені світлофори із звуковими  

пристроями на пішохідних переходах 



КП «Теплозабезпечення»  

проведено заміну теплових мереж загальною 

довжиною - 1286 п.м., 

на загальну суму 1,4 млн.грн.  



КП «Теплозабезпечення» 

місцевого бюджету  

1,6 млн.грн.  

субвенції з 

державного бюджету  

173,6  тис.грн 

в житлових будинках було встановлено 

 52 прилади обліку теплової енергії  



Замінено 846 м.п. 

водопровідних та  

59 м.п. . каналізаційних  

мереж  

190,8 тис.грн 

КП «Водоканал» 



Проведена реконструкція каналізаційної мережі 

житлових будинків  

вул. Кривоноса, 3, 5  

вул. Корольова, 30, 32 

довжиною 152 м.п.  

на загальну суму 

 247,3 тис.грн.  



розпочаті роботи по 

реалізації І-ої черги проекту 

«Будівництво водопровідно-

каналізаційних мереж по вул. 

Заводська-Південна» 

виконані роботи з 

капітального ремонту 

водопровідної мережі по 

вул. Т. Кралі  

За кошти субвенції з державного бюджету  

та співфінансування з МБ проведено реконструкцію 

водопровідної мережі по вул. Сосновського № 72-84.  

на суму  

643,1 тис.грн. 

на суму  

340,1 тис.грн. 

на суму  

198,6 тис.грн. 



Планово-попереджувальний  

ремонт виконано у 52 будинках 

 Поточний ремонт 

житлового фонду 

виконано на суму 

понад 5 млн. грн 



Виконані роботи з капітального  

ремонту ліфтів  

 вул. Сакко і Ванцетті, 5/47  

 
на суму 42,8 тис.грн. 

 вул. Грушевського, 38-А  на суму 257,7 тис.грн 

 вул. Б.Хмельницького  на суму 9,4 тис.грн. 



• ОСББ«Сьомий будинок» 

(вул.Крупської,7) 

 

• ОСББ «Дім моєї мрії» 

(вул. Крупської, 5;) 

 

• ОСББ«Водоспад»  

(вул. Жовтнева, 58-В, 58-Г) 

  

• ОСББ«Ш.Алейхема,72-

А» (вул. Шолом-Алейхема, 72-А) 



560  

тис.грн  

599,5  

тис.грн  

60,5 

 тис.грн 

1,2 млн.грн 



57 багатоквартирних житлових будинків 

загальною площею 197,8 тис. м² 

функціонує 39 ОСББ 

створено 14 нових ОСББ 



94 майданчики  

390 контейнерів 

186 нових контейнерів  



ліквідовано  

1646 м³ стихійних 

сміттєзвалищ 

на суму 159,5 тис.грн 



На утримання та прибирання міських кладовищ 

протягом 2016 року витрачено  

527,793 тис.грн 



У минулому році за рахунок міського бюджету  

в сумі 2,1 млн.грн. придбано сучасний сміттєвоз.  



Парк Древлянський 



 











Міська цільова програма  

"Турбота"  

на реалізацію витрачено 

176 млн.грн 



Оформлено документи на призначення 

субсидій 

Профінансовано 71,5 млн.грн.,  

заборгованість – 54,8 млн. грн.  



Надано матеріальну допомогу 

 692 малозабезпеченим  

громадянам міста на суму 

 315,2 тис.грн 

За 2016 рік на оплату 

житлово-комунальних послуг 

пільгою користувались  

11 200 осіб  
на суму 

 25 млн. 675 тис.грн. 



За 2016 рік відпущено ліків за пільговими 

рецептами на 2,3 млн.грн 

безоплатне зубопротезування-  

405 тис.грн  

За  2016 рік виплачено  

40,9 млн грн компенсацій і допомог 



6684 учнів шкіл,  

ПТУ і студентів Коростенського технічного коледжу 

були забезпечені безкоштовним харчуванням 



Планова денна вартість харчування 

 у розрізі вікових категорій  

визначена: 

          від 6 до 10 років- 24,60 грн; 

       від 10 років до 14 років – 26,80 грн; 

       від 14 років до 18 років – 28,70 грн. 

Видатки на безкоштовне 

 харчування 

 за 2016 рік склали –  

12,5 млн. грн.  



За 2016 рік потерпілим громадянам  

1 категорії і батькам  

дітей-інвалідів по  

ЧАЕС було  

видано 661 путівку  







67 
ділянок 

Зареєстровано 360 учасників АТО, з яких 67 

шляхом жеребкування отримали дозвіл на 

складання проекту землеустрою в районі  

вул. Козака 



 

У 2016 році пройшли навчання  

 27 учасників АТО, яке профінансовано на 

суму 91.4 тис. грн. 



Англійська БО,,Лінія життя 

 для дітей Чорнобиля”  

36 
дітей 

33 
дітей 

Асоціація 

 „Обмін-Рона-Альпи-Україна” 

26 
дітей 

благодійна організація 

,,Допомога Україні”  



оздоровлення та 

відпочинок  забезпечено - 

1673 дитини 

1280  забезпечені 

послугами 

відпочинку 

393 дитини 

 оздоровлені 



З міського бюджету на проведення оздоровчої кампанії 

виділено 309,1тис. грн., 

придбані 46 путівок 

для дітей пільгових 

категорій  

,,Маяк” ПОГ ,,Херсонське  

УВП УТОС”(с.Залізний Порт, 

Голопристанський р-н, 

Херсонська обл.) 

70 путівок  
ДОЗ ,,Лісовий берег” 

(м.Житомир).  

«Дзвіночок» (с. Дениші) - 20 чол.; «Лісовий 

берег» (м. Житомир) - 70 чол.; «Маяк» (Зал. 

Порт Херсонська обл.) – 46 чол.; «Кам’яний 

Брід» (Баранівський район) – 15 чол. 

Організовано 

відпочинок  

для 151 учня 

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 
Оздоровлено 90 дітей  



Зареєстровано  

533 багатодітні 
родини 



Підготовлено документи та 

присвоєно почесне звання України 

,,Мати-героїня”  

135 коростенок 



В місті діє 6 дитячих будинків 

сімейного типу та 2 прийомні 

сім’ї, в яких виховується 51 

дитина 

У минулому році на базі 

прийомної сім’ї Рябушенко 

створено дитячий будинок 

сімейного типу 

 





У 13 загальноосвітніх навчальних 

закладах навчається  

6990 дітей 

736 першокласників 



У 2016 році загальноосвітні навчальні заклади закінчили 

та отримали свідоцтва про базову загальну середню 

освіту 573 учні 

9 випускників – 

срібною медаллю «За 

досягнення у 

навчанні». 

12 випускників 

нагороджені золотою 

медаллю «За високі 

досягнення у навчанні» 



українська мова  

7 місце 

математика 

9 місце 7 місце 



Центр позашкільної  

освіти 

художньо-естетичний 

технічний 

еколого-натуралістичний 

 

туристсько-краєзнавчий 

57 гуртків     127 груп 



В обласній спартакіаді 

школярів 2015-2016 

навчального року ДЮСШ 

посіла І місце. 



Міська гімназія 

 І місце 

(30 призових місць) 

ІІ місце 

 колегіум  

(25 призових місць) 

ІІІ місце 

 гімназія  №7  

(21 призове місце) 

Найкращі 
показники 

           Гімназія №4 

         (15 призових місць) 



 

 капітальні ремонти покрівлі та 

системи водопостачання і  

водовідведення в ДНЗ №21 - 411,9 тис.грн 
внутрішньої заміни електромережі  

та системи водовідведення  

в ДНЗ №2  - 52,1 тис.грн 
системи водовідведення та електромережі в 

ДНЗ №20  - 64,7 тис.грн 
системи водопостачання та водовідведення в 

ЦРД №17  - 182,5 тис.грн 

покрівлі в ЗОШ №2  - 460,6 тис.грн.,  
внутрішнього туалету 

 в ЗОШ №11- 229,3 тис.грн. 

2,3 млн.грн.  



Проведено поточні ремонти системи 

опалення міського колегіуму на 

суму 104,4 тис.грн та ЗОШ №9 на 

суму 115,9 тис.грн.. 

придбано для дошкільних закладів 

технологічне, холодильне та 

електрообладнання обладнання на 

загальну суму 272,4 тис.грн 

телевізори на суму 13,8 тис.грн., 

столовий посуд на суму 106,9 тис.грн, 

дитячі меблі (стільці, ліжка)  

на суму 370,1 тис.грн 

Поточні ремонти освітніх закладів - 537,4 тис. грн. 



 За позабюджетні кошти (понад 1 млн. грн.): 
- проведено капітальні ремонти покрівель, здійснено заміну 

вікон; 

- встановлено новий паркан  у ДНЗ №2; 

- облаштовано сучасний спортивний  

майданчики у ДНЗ №15; 

- замінено сантехніку в ДНЗ №9; 

- виготовлено стенди, придбано  

міжкімнатні двері, іграшки і т.д.; 

- нові меблі, обладнання, наочний  

і дидактичний матеріал.  
підручники для 4,7 класів  на суму 200 тис. грн 



Асоціація футзалу Коростеня 

легкоатлетичний 

клуб ,,Іскоростень”  

У 2016 році зареєстровані нові 

спортивні громадські організації : 

СОК ,,Олімп” 

(дзюдо)  



Визначні події та спортивні досягнення у 2016 році 



 



 



У 2016 році встановлена щомісячна 

стипендія кращим спортсменам міста  



 

КУЛЬТУРА 



- з усіх куточків України; 

- Великобританії; 

- Норвегії; 

- США; 

- Польщі; 

- Германії, 

- Данії,  

- Білорусії та Болгарії 

50 тисяч гостей 



Під час фестивалю працювало  

230 торгівельних точок 













25 років  



Туристичне життя 

 міста 

проведено 407 екскурсії 

10 тис. осіб 



 

Налічується 135 пам’яток  

історії, культури, архітектури та 

археології  



 



МЕДИЦИНА 



проведена  оптимізація  ліжкового  

фонду цілодобового  стаціонару. 

кількість  ліжок скорочено  з  435  до  350 

-Розширене  відділення  анестезіології  

і  інтенсивної  терапії  з 9  до  12  ліжок. 

Офтальмологічне  та  

отоларингологічне  відділення  об’єднані  

в  одне – ЛОР-офтальмологічне. 

кількість  ліжок  денного  

стаціонару  збільшена  

 з  64  до  90 



Відкрито новий сучасний філіал 

дитячої поліклініки за адресою 

Ш.Алейхема, 102 

Встановлені  нові  

цифрові  рентген 

установки 

В хірургічному відділенні зроблено сучасний 

санітарно-гігієнічний комплекс 



Проведені  

капітальні  ремонти   

Придбані  

обладнання і 

предмети 

довгострокового 

користування  



Значно  розширені  обсяги  надання  

страхових  медичних  послуг – до 

688 тис.грн. 

За  кошти  спеціального фонду із 

обласного бюджету – 1,05 млн.грн.  

проведена  заміна вікон в 

дорослій та дитячій 

поліклініці 



Норвезька благодійна місія «Віра.Надія.Любов» 

медикаменти 

медичну апаратуру 

твердий, м’який та 

медичний інвентар 

постільну білизну 477,2 тис грн. 285,1 тис.грн. 

1 млн. грн. 



 



 



вул. Воровського - вул. Ковельська,  

2-й пров. Воровського - провулок Ковельський; 

 вул. Галана - вул. Галана;  

вул. Калініна - вул. Миколаївська;  

пров. Калініна - вул. Михайлівська; 

 вул. Комісара Наровського - вул. Комісара Наровського; 

 вул. К. Маркса - вул. Черемушки;  

пров. Сакко і Ванцетті - вул. Кирила і Мефодія;  

2-й пров. Свердлова - вул. Благовіщення;  

вул. Щорса - вул. Козацька. 





 

4 000 заяв громадян  

2 000 довідок  

Реєстр проживання    



надійшло 1884 звернень 

на  особисті  прийоми до 

керівництва виконавчого комітету 

міської ради звернулося 1362  особи 
 

до міського голови – 464  

прийнято 635 рішень 

виконкому та 304 розпорядження  

міського  голови 



проведено 11 сесій міської ради VIІ скликання  

прийнято 546 рішень  

50 запитів 

 129 депутатських звернень 







 

Дякую за увагу! 


