
РІК ПРІОРИТЕТИ РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, 

ЯКА РЕАЛІЗОВУВАЛА ПРОЄКТ 
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1. Розвиток молоді міста 

2. Розвиток туризму 

3. Промоція міста Коростеня 

4. Розвиток громадських організацій 

5. Організація зайнятості незахищених верств 

населення 

1. «Виховання молодих лідерів через активне 

дозвілля»  

2. «Сім Я – чи 7 Я»  

3. «Здійснення аналізу та розробка засад для 

формування туристичного кластеру у місті Коростені»  

4. «Школа громадської журналістики» 

5. «Розвиток громадських організацій шляхом 

проведення навчання з питань менеджменту та 

залучення ресурсів» 

ГО «Молодий Коростень» 

 

ГО «Молодіжна міська рада» 

ГО «Молодий Коростень» 

 

ГО «Молодий Коростень» 

ГО «Агенція регіонального розвитку» 
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1. Інформаційна підтримка бізнесу 

2. Розвиток інформаційного простору 

3. Розвиток туризму 

4. Промоція міста Коростеня 

5. Розвиток громадських організацій 

6. Організація зайнятості незахищених верств 

населення 

1. «Інформаційна підтримка  представників малого та 

середнього бізнесу в умовах кризи» 

2. «Відкриємо кам’яну сторінку древлянської історії» 

3. «Утрення заря» в кожній родині» 

ГО «Агенція регіонального розвитку» 

 

ГО «Молодіжна міська рада»  

ГО «Агенція регіонального розвитку» 
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1. Розвиток інформаційного простору 

2. Розвиток туризму 

3. Популяризація міста Коростеня 

4. Коростень – поліській історико-культурний 

центр 

5. Соціальні проекти прямої дії 

1. «Створення Коростенського туристично-

інформаційного пункту» 

2. «Розвиток туризму» 

 

ГО «Агенція регіонального розвитку» 

 

ВБФ «Оазис життя» 
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1. Стимулювання активності громади міста 

2. Розвиток туризму 

3. Популяризація здорового способу життя та 

профілактика його негативних явищ 

4. Організація дозвілля молоді 

1. «Нам набридло сміття навколо»   

2. «Популяризація здорового способу життя та 

профілактика його негативних явищ» 

  

ОСББ «Коростень-Еліт» 

ВБФ «Оазис життя»  
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1. Стимулювання активності громади міста 

2. Розвиток туризму 

3. Популяризація здорового способу життя та 

профілактика його негативних явищ 

4. Організація дозвілля молоді 

5. Розвиток інформаційного простору 

1. «Розвиток туристичної привабливості міста 

Коростеня шляхом створення екскурсійного бюро» 

ГО «Агенція регіонального розвиту»  
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1.Популяризація здорового способу життя та 

профілактика його негативних явищ 

2. Організація дозвілля молоді 

3. Вивчення громадської думки щодо 

вирішення проблемних питань міста 

4. Соціально-психологічна реабілітація 

населення 

5. Покращення довкілля міста 

1. «Ігровий портал «Ігросфера» 

2. «До організації форуму розвитку ОСББ» 

3. «Створення ресурсного простору для родин які  

виховують дітей з особливими потребами» 

 

ГО «Жіноча рада»  

ГО «Спілка голів ОСББ «Солідарність» 

ГО «Інститут міста»  
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1. Популяризація здорового способу життя та 

організація дозвілля молоді 

2. Розвиток туризму та збереження історико-

культурної спадщини міста 

3. Соціально-психологічна реабілітація 

населення 

4. Підвищення ролі громадських організацій у 

вирішенні проблемних питань розвитку міста  

5. Покращення довкілля міста 

1. «Вільний простір» 

2. «Ефективні партнерства з впровадження раннього                                          

втручання в Коростенській громаді» 

3. «Спортивно-ігрова зона «Розумні ігри» 

МГО «Молодіжна міська рада» 

ГО «Інститут міста» 

 

Коростенська МГО «Жіноча рада»  
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1. Популяризація здорового способу життя та 

організація дозвілля молоді 

2. Розвиток туризму та збереження історико-

культурної спадщини міста 

3. Соціально-психологічна реабілітація 

населення 

4. Покращення довкілля міста 

5. Національно-патріотичне та правове 

виховання молоді 

1. «Фестиваль старовинної культури «Княжий спадок» 

2. «Самоврядування в активній громаді 

(громадянська освіта мешканців міста)» 

3. «Бібліотека суспільного простору» 

МГО «Молодіжна міська рада» 

ГО «Агенція регіонального розвитку» 

 

МГО «Молодіжна міська рада» 
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1. Популяризація здорового способу життя та 

організація дозвілля молоді 

2. Розвиток туризму, збереження та 

популяризація історико-культурної спадщини 

міста 

3. Соціально-психологічна реабілітація 

населення. 

4. Покращення довкілля міста 

5. Національно-патріотичне та правове 

виховання молоді 

1. «Стрілковий клуб Коростеня» 

2. «Доступний спорт для особливих людей» 

 

3. «Фотогалерея просто неба «Погляд у минуле» 

 

 

 

ГО «Відродження та захист Полісся» 

ГО «Коростенське об’єднання інвалідів 

«Сила духу» 

ГО «Власний вимір» 

 



2
0
2
1
 

1. Популяризація здорового способу життя та 

організація дозвілля молоді 

2. Розвиток туризму, збереження та 

популяризація історико-культурної спадщини 

міста 

3. Соціально-психологічна реабілітація 

населення 

4. Проєкти в сфері екології та навколишнього 

середовища 

5. Популяризація сортування сміття та інші 

питання поводження з відходами 

6. Розвиток науково-технічного потенціалу 

школярів та молоді 

7. Національно-патріотичне та правове 

виховання молоді 

1. «Клуб Січових Стрільців» 

2. «Фестиваль старовинної культури «Княжий спадок» 

3. «Вуличний простір» 

 
 

ГО «Відродження та захист Полісся» 

ГО «Власний вимір» 

ГО «Кора Хаб» 

 


