
Підсумковий звіт 

про виконання  Екологічної програми Коростенської міської 

територіальної громади   на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 29 

сесії міської ради від 21.02.2019 р. № 1376 

 

 

Відповідно до п. 8.2.2 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу 

міських цільових програм, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Коростенської міської ради від 16.11.2016 року № 543, у зв’язку із 

закінченням терміну виконання Екологічної програми Коростенської міської 

територіальної громади   на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 29 сесії 

міської ради від 21.02.2019 р. № 1376  (зі змінами),  надаємо підсумковий звіт 

про її виконання. 

Відповідальний виконавець Програми – Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

Учасники Програми – відділ архітектури, будівництва та земельних 

ресурсів виконавчого комітету Коростенської міської ради, Комунальне 

підприємство «Водоканал», КВГП, Коростенський міжрайонний відділ ДУ 

«ЖОЛЦ МОЗ України», громадськість міста. 

Для досягнення мети Програми в процесі її реалізації здійснювались 

заходи, направлені на створення умов для забезпечення екологічної безпеки, 

охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану; 

реалізації ефективної природоохоронної політики на місцевому рівні;  

поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки; 

досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього 

природного середовища для забезпечення комфортних умов для проживання 

мешканців міста. 

Реалізувати в повній мірі всі передбачені програмою заходи, які були 

сформовані відповідно до основних потреб у сфері екології, не вдалося в 

зв’язку з недостатнім рівнем бюджетного фінансування. Запланований обсяг 

фінансування заходів, які були передбачені Програмою для реалізації, складав 

418472,0 тис. грн., з яких: 

- 47732,0 тис. грн. – кошти місцевого бюджету; 

- 370740,0 тис. грн. – кошти державного бюджету. 

Фактично протягом 2019-2021 років в процесі реалізації Програми було 

профінансовано з місцевого бюджету заходи на загальну суму 8947,005 тис. 

грн. (18,74 % від запланованого обсягу фінансування МБ). З державного 

бюджету кошти на реалізацію Програми не надходили.  

Всього протягом 2019-2021 років Програма була профінансована лише 

на 2,14 %.  
 

Протягом 2019-2021 років з місцевого бюджету були профінансовані 

наступні заходи: 

 

 



1. Вивезення твердих побутових відходів (ліквідація стихійних 

звалищ). 

Протягом 2019-2021 років КВГП проводились роботи з ліквідації  

стихійних сміттєзвалищ по вул. Залізнична, вул. Гастелло, вул. Ватутіна, вул. 

Князя Володимира, вул. 1 Травня (2 шт), вул. Суворова, вул. Київська, вул. 

Білокоровицьке шосе, вул. Звʼязківців,  вул. Василя Стуса, пров. Південний, 

вул. Т. Кралі, між селами Злобичі-Домолоч. Всього було вивезено 3223 м3  

сміття на загальну суму 570,393 тис.грн., що склало 64,82% до запланованого 

рівня фінансування. 

 

2. Будівництво (облаштування), капітальний ремонт 

контейнерних майданчиків для збору ТПВ, вторинної сировини. 

Заходи по даному напряму фінансувались тільки в 2019 році. Були 

проведені роботи з капітального ремонту 10 контейнерних майданчиків для 

збирання твердих побутових відходів за наступними адресами: по вул. 

Шолом-Алейхема, 102; вул. Гастелло, 22-24, 28; вул. Мельника, 10; вул. 

Грушевського,  35, 39; вул. Музейна, 7; вул. Сосновського, 52; вул.  Козацька, 

1, вул. Шевченка, 45-47, 48а. 

Всього робіт було виконано на загальну суму 363,838 тис. грн., що 

склало 8,87% до запланованого рівня фінансування. 

 

3. Придбання та впровадження обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування 

побутових відходів. 

По даному напряму протягом 2019-2021 років з місцевого бюджету  

були профінансовані заходи на загальну суму 5719,50 тис. грн., що склало 

5,11% до запланованого рівня фінансування. 

 За ці кошти КВГП було придбано 119 контейнерів для збору ТПВ та 3 

сміттєвози (1 з боковим та 2 сміттєвози  із заднім завантаженням). 

 

4. Розчищення русла р. Уж та р. Кремно. 

По даному напряму протягом 2019-2021 років з місцевого бюджету  

були профінансовані заходи на загальну суму 2062,85 тис. грн., що складає 

5,46% до запланованого рівня. 

  В 2019 році було розроблено ПКД по розчищенню 4 ділянок русла 

річки Уж. З метою проведення цієї діяльності було розроблено звіт та 

отримано висновок Управління екології та природних ресурсів Житомирської 

ОДА з оцінки впливу на довкілля планової діяльності по розчищенню русла 

річки Уж  та були виконані роботи з розчищення русла річки Уж на ділянці в 

районі моста по вул. Сосновського. 

В 2020 році були виконані роботи з розчищення русла річки Уж на 

ділянках по вул. Усенова, вул. Древлянська та в районі міського пляжу по вул. 

Горького. 

 

 



5. Реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд. 

В 2019 році за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 206,570 

тис.грн. було завершено роботи по капітальному ремонту гідротехнічної 

споруди в с. Поліське Коростенського району (було замінено клапанний 

затвор).  

 

6. Проведення моніторингових досліджень якості води 

нецентралізованих джерел водопостачання. 
 Щоквартально протягом 2020-2021 років Коростенський міжрайонний 

відділ ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я України» проводив дослідження якості води з 6 

децентралізованих джерел водопостачання на території міста. Інформація про 

результати досліджень публікувалась в місцевих ЗМІ та розміщувалась біля 

джерел. Загальна вартість наданих послуг склала 23,854 тис.грн.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


