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ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Обсяг виробництва промислової 
продукції 4096,9 млн. грн.

В промисловості зайнято 3,0 тис. осіб.

Середня заробітна плата - 10,5 тис. грн

У 2022 році очікується:

Відновлення динаміки промислового виробництва на 11,4%

Зростання рівня заробітної плати на 5,8%



ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНІ КОМПАНІЇ

Головна мета діяльності - безперебійне 
постачання енергоресурсів

У 2022 році прогнозується:
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ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ

- «Угода мерів по клімату та енергії»

- «Просування енергоефективності та 
імплементації Директиви ЄС про 
енергоефективність в Україні»

Коростенська громада – партнер проєктів:



Енергоменеджмент – плани на 2022 рік:

- Продовження роботи ЕСКО-механізму*

- Заміна 900 м. теплових мереж з використанням 
труб попередньо ізольованих

- Заміна 4 котлів, у яких закінчився термін 
експлуатації

- Капітальний ремонт з об'єднанням котелень по 
вул. Черемушки 4а та Черемушки, 34а

* Надання спеціалізованою енергосервісною компанією комплексу послуг з енергозбереження з 
відшкодуванням своїх витрат і отримання прибутку з фактично досягнутої економії енерговитрат



РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА 
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ

21,2 млн. грн. - надходження від оренди 
земельних ділянок у 2021 році 

У 2022 році прогнозується:

- Надходження до бюджету громади від продажу 
земель не с/г призначення – 7,0 млн. грн.

- Надходження зі сплати податку за землю (в т.ч. від оренди земельних 
ділянок) – 73,68 млн. грн.

- Надходження від сервітутного землекористування – 132,0 тис. грн.
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БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС, АРХІТЕКТУРА ТА 
МІСТОБУДУВАННЯ
Протягом 2021 року:

- Підготовлено та видано 19 містобудівних умов та 
обмежень

- Підготовлено 22 паспорти під забудову земельних ділянок

На 2022 рік заплановано:

- Розроблення комплексного плану просторового розвитку території громади

- Коригування Генерального плану громади та Плану зонування м. Коростень

- Наповнення баз даних та забезпечення ефективного функціонування Єдиної 
інформаційної системи



ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС ТА ЗВ’ЯЗОК
Автомобільний транспорт

Вартість проїзду з 01.07.2021 р. – 7,0 грн.

Компенсація пільгового проїзду з бюджету громади –
4,67 млн. грн.

Власниками автопарку оновлено 36% транспорту, на загальну 
суму 16,6 млн. грн.

На 2022 рік планується:

- Облаштування зупинок громадського транспорту

- Оновлення рухомого складу та покращення санітарно-технічного стану

- Забезпечення стабільного функціонування громадського транспорту



ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС ТА ЗВ’ЯЗОК
Залізничний транспорт
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ЗВ’ЯЗОК ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ

У 2022 році очікується:

Організація мобільних відділень 
УкрПошти на території приєднаних сіл



ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

Видатки на реалізацію загальноміських програм у 
2022 році:

440,0 млн. грн. – запланована 
сума розробниками Програм

138,7 млн. грн. – фактична сума 
видатків на реалізацію Програм



УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ 

359 об'єктів комунального майна

Всі орендні відносини перенесені в 
площину електронної торгової системи 
«Прозорро. Продажі».

У 2022 році очікується:

- Сума надходжень до бюджету громади від приватизації об'єктів 
комунальної власності становитиме 1,4 млн. грн., від оренди – 3,0 млн. грн.

- Створення єдиного реєстру об'єктів комунального майна комунальної 
власності Коростенської громади
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

У 2021 році продовжені роботи по 
облаштуванню індустріального парку 
«Коростень»

У 2022 році планується:

- Створення нових індустріальних парків, в т.ч. екологічного 
спрямування

- Створити інвестиційно-інформаційну базу Коростенської громади

- Розширення зв'язків міжнародної співпраці та вихід на платформу 
S3 (європейська уніфікована платформа для підприємців, 
організацій)



РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА
Юридичних осіб – 1147.
Фізичних осіб – 2426.

Центром підтримки підприємництва надано 
153 консультації з початку року.

У 2022 році планується:

- Надходження до бюджету громади від сплату єдиного податку –
43,4 млн. грн. 

- Створення ефективного бізнес середовища за напрямами SMART-
спеціалізації (виявлення унікальних характеристик та активів регіону, 

впровадження нових методів управління шляхом співпраці між органами влади та 
представниками бізнесу)



ТОРГІВЛЯ, ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ ТА 
ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ

470 стаціонарних закладів торгівлі на 
території громади

2,4 млрд. грн. - обсяг роздрібного 
товарообороту підприємств 

Надходження до бюджету громади від 
сезонної торгівлі - 50,0 тис. грн. 

У 2022 році очікується: 

- Зростання обсягів роздрібної торгівлі на 3%

- Збільшення чисельності працівників в сфері торгівлі



ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
Кількість живонароджених – 567 осіб

Кількість померлих – 1656 осіб

Найбільшими старостатами за чисельністю 
серед сільського населення є Грозинський та 
Хотинівський.

У 2022 році очікується:

- Впровадження державних та місцевих програм підтримки 
народжуваності 

- Прийняття Національної стратегії подолання демографічної кризи



ГРОШОВІ ДОХОДИ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

73,7 тис. грн –
середньорічний дохід на 1 
жителя громади у 2021 році

11679,0

10764,8

В Житомирській обл. В Коростенській громаді

Середня заробітна плата, грн

Мінімальна з/п:
- 2021 рік – 6000,0 грн
- З 01.01.2022 р. – 6500,0 грн
- З 01.10.2022 р. – 6700,0 грн



ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
Послугами Центру зайнятості скористались 2164 незайнятих 
громадян

Працевлаштовано 852 незайнятих громадяни

116 безробітних брали участь в громадських роботах 

У 2022 році очікується:

- 3250 незайнятих громадян скористаються послугами Центру зайнятості
- 1105 громадян влаштуються на роботу
- 150 осіб пройдуть навчання
- 110 безробітних буде залучено в громадських роботах



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Сума виплат субсидій і пільг у 2021 році – 84,2 млн. грн.

У 2022 році очікується:

- Кількість одержувачів житлових субсидій –
8,0 тис. осіб

- Кількість пільгової категорії громадян (ветерани війни, 
праці, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на 
ЧАЕС, пенсіонери за віком та ін.) –
42,0 тис. осіб

- Середній розмір субсидій – 1500,0 грн



ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЕЛІВ 
КОРОСТЕНСЬКОЇ ГРОМАДИ

Кількість одержувачів пенсій – 28,1 тис. осіб 

Середній розмір пенсії – 3603,34 грн

Заборгованість платників податків громади перед
Пенсійним фондом – 7,5 млн. грн.

У 2022 році очікується:

- Середньорічна кількість одержувачів пенсії – 28,0 тис. осіб

- Середньомісячний розмір пенсій в громаді – 4060,96 грн. 



ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Територіальним центром обслуговується 898 осіб 

Будинок сестринського догляду надав медико-
соціальну допомогу 91 хворому.

У 2022 році планується:

- Розширення співпраці з громадськими, благодійними та релігійними 
організаціями. 

- Поліпшення умов перебування людей з захворюваннями, після тяжких 
травм, учасників АТО після поранень.



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
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Молодший медичний персонал

Спеціалістів, не медиків

Інший персонал 



У 2022 році планується:

- Виявлення хворих на туберкульоз при профоглядах
(в тому числі групи ризику) – 70% 

- Флюорографічне обстеження – 600 осіб на 1000 осіб 
дорослого населення

- Туберкулінодіагностика дитячого населення – 999 осіб на 
1000 населення



ОСВІТА І НАУКА
На території громади діє:
- 31 заклад дошкільної освіти 
- 23 заклади загальної середньої освіти 
- 2 заклади позашкільної освіти

У 2022 році очікується:

- Покращення матеріально-технічної бази та 
інформаційно-технологічного забезпечення шкіл сільської місцевості 

- Розвиток позашкільної освіти

Ліквідовано та реорганізовано 4 заклади освіти – Каленський
НВК, Стремигородський НВК, Іскоростенська початкова школа, 
реорганізація Ходаківської школи  



КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, 
ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За 2021 рік :

- Зареєстровано 3687 відвідувачів м. Коростень

- 126 оглядових екскурсій

У 2022 році планується:

- Проведення 46 культурно-масових заходів та 120 
екскурсій 

- Збільшення аматорських колективів (+5 колективів)



СОЦІАЛЬНА РОБОТА З СІМ’ЯМИ, ДІТЬМИ І 
МОЛОДДЮ

- 529 багатодітних родин 

- 157 сімей на обліку міського центру соціальних служб, які 
опинились в складних життєвих обставинах

У 2022 році очікується:

- Придбання 2 квартир для дітей-сиріт 

- Залучити 2 прийомні сім'ї для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування



ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
На території громади:
- 2 стадіони та 1 ФОК 
- 8 спортивних клубів («Спорт для всіх») 
- 67 спортивних майданчиків 
- ДЮСШ  

У 2022 році очікується:

- 187 проведених заходів

- Відкриття музею футболу 

- Відкриття філії ДЮСШ для дітей сільської місцевості



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

Важливі події протягом року висвітлювались на 
провідних каналах країни: 1+1, Інтер, СТБ та ін. 

Розпочато діяльність «Коростень ФМ»

У 2022 році планується:

- Розповсюдження газети «Іскоростень» по селам громади 

- Покращення іміджу Коростенської громади шляхом висвітлення 
позитивних подій на центральних каналах 



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
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Видатки з бюджету громади протягом 2021 року, тис. грн



У 2022 році планується:

- Проведення вуличного освітлення у віддалених мікрорайонах 
міста та приєднаних селах

- Проведення поточного ремонту доріг

- Благоустрій території громади

- Створення нових ОСББ



НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Вивіз побутових відходів з приєднаних сіл 
здійснюється лише в с. Грозине та с. Михайлівка

На території громади знаходяться:
- 25 ставків, площею водного дзеркала 182 га
- 1 водосховище, площею водного дзеркала 107 га 

(с. Барди)

У 2022 році планується:

- Уточнення Екологічного паспорту громади

- Уточнення Схеми екомережі громади 

- Налагодження системи вивозу сміття в селах громади



ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ
За 2021 рік знизились:

- Вчинення крадіжок на 28,5% - Квартирні крадіжки на 9,8%

- Викрадення транспортних 
засобів на 60%

- Вчинення розбоїв на 50%

У 2022 році планується:

- Розширення системи відеоспостереження на території громади

- Зниження кількості кримінальних правопорушень, в т.ч. вчинених 
дітьми

- Придбання системи «Custody records»  



ЦИФРОВИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ

Оновлено дизайн офіційного сайту Коростенської міської 
ради

Впроваджено електронну чергу в ЦНАП

У 2022 році очікується:

- Розбудова інформаційного суспільства

- Модернізації платформи «E-Dem» 



РОЗВИТОК СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ
Проведено вуличне освітлення (с. Михайлівка, с. Дідковичі,  с. Сарновичі, с.Грозине)

Відремонтовано адмінприміщення старости (Холосненського округу)

Проведені поточні ремонти та грейдерування доріг (с. Михайлівка, с. Бехи, с. Ворневе, с. Грозине) 

Будівництво бюветів (с. Хотинівка, с. Холосне, с. Стремигород, с. Мала Зубівщина, с. Новаки, 

с. Михайлівка)

с. Грозине:
- Розроблено ПКД «Реконструкція каналізаційної мережі»
- Капітальний ремонт частини будинку культури
- Відкриття офісу старости та сучасної амбулаторії загальної сімейної практики

с. Михайлівка – заміна насосного обладнання КП «Михайлівське»; проведено 
капітальний ремонт каналізаційної мережі



У 2022 році очікується:

Проведення робіт по реконструкції каналізаційної мережі КП «Грозинське» 

Благоустрій територій приєднаних сіл

Завершення робіт по проведенню вуличного освітлення  в селах громади

Розвиток торгівлі в селах громади

Розвиток культурної та освітньої сфери



Розвиток Коростенської громади - це

Екологічна свідомість кожного громадянина Успішність бізнесу

Щасливі сім'ї 


