
Підсумковий звіт 

про виконання Програми благоустрою Коростенської міської 

територіальної громади  на 2018 - 2021 роки, затвердженої рішенням       

18 сесії Коростенської міської ради від 30.11.2017 р. № 888 

 

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 Програми благоустрою Коростенської міської 

територіальної громади  на 2018 - 2021 роки, затвердженої рішенням 18 сесії 

Коростенської міської ради від 30.11.2017 р. № 888 (зі змінами),  надаємо 

підсумковий звіт про її виконання. 

Відповідальний виконавець Програми – Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

Учасники Програми – Управління  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Коростенської  міської ради, Комунальне виробничо-

господарське підприємство, Громадська організація «Центр захисту тварин – 

Твій друг», Громадська організація «Хатіко». 

Для досягнення мети Програми в процесі її реалізації здійснювались 

заходи, направлені на поліпшення загального благоустрою територій, 

покращення зовнішнього вигляду міської територіальної громади  та стану її 

довкілля, захист і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини 

середовища, створення комфортних умов для проживання та відпочинку 

мешканців та гостей громади. 

Основні зусилля були направлені на покращення стану об’єктів та 

елементів благоустрою; підвищення рівня безпеки учасників дорожнього руху 

шляхом забезпечення задовільного технічного стану проїжджої частини доріг 

і тротуарів; підвищення рівня освітленості вулиць; підтримання  належного 

фітосанітарного стану зелених насаджень на території населених пунктів 

громади та інше. 

Реалізувати в повній мірі всі передбачені програмою заходи, які були 

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

зв’язку з недостатнім рівнем бюджетного фінансування. Запланований обсяг 

фінансування заходів, які були передбачені Програмою для реалізації, складав 

640869,5 тис. грн., з яких: 

- 426869,5 тис. грн. – кошти місцевого бюджету; 

- 214000,0 тис. грн. – кошти державного бюджету. 

Фактично протягом 2018-2021 років в процесі реалізації Програми були 

профінансовані заходи на загальну суму 254987,176 тис. грн., з яких: 

- 205666,476 тис. грн. - кошти місцевого бюджету (48,18 % від 

запланованого обсягу фінансування МБ); 

- 49320,700 тис. грн. - кошти державного бюджету (23,05 % від 

запланованого обсягу фінансування ДБ). 

Всього протягом 2018-2021 років Програма була профінансована на 

39,79 %.  



Виконання заходів Програми здійснювалось за наступними напрямами:  

 

1. Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, 

приєднання до мереж. 

По даному напряму з місцевого бюджету були профінансовані заходи на 

загальну суму 32216,933 тис. грн., що склало 78,77 % до запланованого обсягу 

фінансування. 

За ці кошти закуповувалась електроенергія для забезпечення роботи 

вуличного освітлення та світлофорних об’єктів, проводилась заміна ламп – 

1082 шт., світильників – 777 шт, замінено та встановлено нового кабелю 

15832 м.п. Облаштовано освітлення на 27 вулицях міста, де раніше його не 

було. 

Також КВГП було зроблено монтаж вуличного освітлення та збільшено 

кількість світильників на  23  вулицях міста Коростень. 

В 2021 році було проведено ремонт мереж вуличного освітлення в с. 

Васьковичі. Також за кошти обласного бюджету було виконано поточний 

ремонт мереж вуличного освітлення на території с. Бехи та с. Грозине. 

  

2. Утримання та догляд  зелених насаджень, квітників та газонів.  

По даному напряму з місцевого бюджету були профінансовані заходи на 

загальну суму 14417,459 тис. грн., що склало 69,30 % до запланованого обсягу 

фінансування. 

Протягом 2018-2021 років КВГП виконано  наступні  роботи: 

- видалено 1050 аварійних та буреломних дерев; 

- омолодження  та санітарне обрізування дерев – 7461 шт.; 

- видалення чагарників – 20370 шт.; 

- викошування газонів – 667,383 тис.м²; 

- стрижка живоплоту – 49,44 тис.м²; 

- догляд за квітниками – 8,444 тис.м²; 

- садіння дерев, кущів – 242 шт.; 

- висаджування квітів – 0,894 тис.м²; 

- розкряжування дерев – 47 шт; 

- посів насіння та пікірування розсади, висаджування квітів, їх полив. 

 

3. Утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою. 

По даному напряму з місцевого бюджету були профінансовані заходи на 

загальну суму  11385,324 тис. грн., що склало 76,36 % до запланованого 

обсягу фінансування. 

За ці кошти щороку виконувались поточні роботи з покращення 

благоустрою парку «Древлянський», зокрема: фарбування та ремонт лавок, 

огорож, урн, напівсфер, встановлення бордюр, улаштування тротуарної 

плитки, проводився ремонт дитячих майданчиків, контейнерів для сміття, 

улаштування та ремонт підпірних стінок, були виконані роботи з поточного 

ремонту фонтану тощо. Також з парку «Древлянський» вивозилось сміття, 

всього протягом 2018-2021 років було вивезено 5428,7 м³ сміття. 



Також виконувались роботи на інших обʼєктах благоустрою, зокрема: 

- виконувався ремонт і облаштування зупинок громадського 

транспорту по вул. Залізнична, 1 Травня, Маяковського, Героїв Небесної 

Сотні, Сергія Кемського; 

- улаштування  контейнерних майданчиків для ТПВ по вул. 

Древлянська, Кооперативна, Захарченка, С.Кемського, Т. Кралі, Зарічна; 

- виконано ремонт стели «Коростень» (мікрорайон Чолівка);  

- проводився ремонт покриття пішохідних мостів через р. Уж в 

мікрорайоні Бровар по вул. Древлянська; вул. Усенова; у 2021 році було 

проведено ремонт покриття мосту в мікрорайоні Пашини; 

- проводився ремонт пам’ятника Божої Матері Покрови Пресвятої 

Богородиці: за пам’ятником було облаштовано алею - пішохідну доріжку, 

встановлено лавки для відпочинку та урни для сміття, декоративні вуличні 

ліхтарі; 

- біля пам’ятника Козака проведені ремонтні роботи сходів та підпірної 

стінки, викладено тротуарною плиткою територію біля пам’ятника, 

встановлено декоративні світильники. Також від входу в міську гімназію № 7 

до пам’ятника було викладено доріжку з тротуарної плитки; 

- у 2019 році було встановлено пам’ятник Герою України Сергію 

Кемському, проведено роботи по благоустрою прилеглої території, 

облаштовано світильники та заасфальтовано ділянку тротуару біля 

пам’ятника; 

- проводились роботи з відновлення пошкоджених невідомими 

особами пам’ятників Молоді Коростенщини ХХ століття, учасників 

Української революції початку ХХ століття, Богдана Хмельницького, 

Радянському Солдату на території меморіалу по вул. І. Франка. 

 

4. Утримання та поточний ремонт кладовищ. 

По даному напряму з місцевого бюджету були профінансовані заходи на 

загальну суму 3901,730 тис. грн., що склало 90,07 %  до запланованого обсягу 

фінансування. 

Протягом 2018-2021 років по утриманню та поточному ремонту 

кладовищ виконувались наступні роботи: ремонт воріт, ремонт та фарбування 

огорож і туалетів, облаштування доріжок (кладовище по вул. І. 

Котляревського), проведено вирізку 317 чагарників, зрізано 54 аварійних 

дерева, проводилось розкряжування повалених дерев. З кладовищ було 

вивезено 11038,3 м³ сміття.  

За кошти місцевого бюджету КВГП було проведено захоронення 59 

безрідних та невідомих громадян, надано послуг з організації поховання 61 

особи,  померлої від коронавірусної інфекції.  

 

 

 

 



5. Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової 

каналізації. 

По даному напряму  з місцевого бюджету були профінансовані заходи 

на загальну суму  1019,355 тис. грн., що склало 48,17 % до запланованого 

обсягу фінансування. 

Протягом 2018-2021 років були виконані наступні роботи: 

- розчищено 813 м.п. водостоків, проведено чищення 120 колодязів, 251 

дощоприймача; 

- облаштовано системи водовідведення на окремих ділянках по вул. 

С.Кемського, вул. Василя Стуса, вул. Залізнична;  

- укладено 106 м.п. трубопроводів, проведено чищення 80 м.п. 

трубопроводів,  замінено 46 люків, проведено поточний ремонт 8 колодязів 

зливової каналізації. 

 

6. Забезпечення належного стану доріг та тротуарів для безпечного 

руху транспорту та пішоходів. 

По даному напряму  з місцевого бюджету були профінансовані заходи 

на загальну суму  83299,803 тис. грн., що склало 77,26 % до запланованого 

обсягу фінансування. 

За ці кошти комунальним виробничо-господарським підприємством 

виконувались роботи з поточного та ямкового ремонту доріг (загальною 

площею 118,818 тис.м²), профілювання вулиць (загальною площею 1685,589 

тис.м²), проводилось прибирання вулиць  від дорожнього змету, роботи з 

зимового і літнього утримання доріг. За результатами проведених робіт 

протяжність доріг з асфальтовим покриттям збільшилась на 13 км. 

Виконувались роботи з поточного ремонту тротуарів по вул. Мельника, 

Шолом-Алейхема, С.Кемського, Шевченка, Київська та ін. 

Також проводились наступні роботи з утримання об’єктів дорожньої 

безпеки: заміни ламп в світлофорних обʼєктах – 234 шт., встановлення 

дорожніх знаків – 152 од., фарбування відбійників, встановлення бетонних 

напівсфер – 260 шт.; нанесення розмітки вулиць - 14,352 тис. м². 

 

7. Утримання інспекції з благоустрою та технічного нагляду 

управління ЖКГ міськвиконкому. 

На утримання працівників інспекції з благоустрою та технічного 

нагляду з місцевого бюджету було профінансовано  2719,937 тис. грн., що 

склало 70,54 %  до  запланованого обсягу фінансування. 

 

8. Технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи 

відеоспостереження «Безпечне місто». 

В 2021 році в місті Коростень встановлено 32 камери 

відеоспостереження. На їх технічне обслуговування з місцевого бюджету були 

профінансовані заходи на загальну суму  40,730 тис. грн., що склало 11,70 % 

до запланованого обсягу фінансування. 

 



9. Організація  благоустрою при  проведенні державних, 

релігійних та місцевих свят. 

По даному напряму  з місцевого бюджету були профінансовані заходи 

на загальну суму 1597,332 тис. грн., що склало 37,58 % до запланованого 

обсягу фінансування. 

КВГП за ці кошти проводились різноманітні роботи з організації  

благоустрою при  проведенні різних святкових заходів, зокрема: вивезення, 

встановлення та прибирання біотуалетів, лавок та столів; монтаж та демонтаж 

новорічної ялинки; придбання, монтаж та демонтаж новорічної ілюмінації по 

місту та інші.  

 

10. Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами. 

По даному напряму з місцевого бюджету були виділені кошти в сумі 

1698,744 тис. грн., що склало 63,86 % до запланованого обсягу фінансування. 

На протязі 2018-2021 років було відловлено та простерилізовано 1224 

тварини. Сума коштів, витрачена на відлов безпритульних тварин, склала 

346,200 тис. грн.; проведення стерилізації – 831,544 тис. грн.  Також на 

придбання продуктів харчування для тварин було витрачено 467,0 тис. грн. і 

54,0 тис. грн. - на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів. 

 

11. Будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів 

благоустрою. 

По даному напряму були профінансовані заходи на загальну суму 

74285,481 тис.грн., що склало 18,74 % до запланованого обсягу фінансування.  

Із загальної суми фінансування, 49795,781 тис. грн. – кошти місцевого 

бюджету, 24489,700 тис. грн. – кошти державного бюджету (у 2018 році 

Департаментом регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації 

було проведено роботи з капітального ремонту дороги по вул. С. Кемського). 

Було проведено капітальний ремонт доріг загальною площею 46,136 

тис.м². Роботи виконувались по наступним вулицям:  вул. Волонтерська – 

Шолом-Алейхема,  вул. 1-го Травня,  вул. Чолівська,  вул. Гайдамацька,  пров. 

Шатрищанський,  вул. Саченка, проїзд між вул. Маяковського – вул. І. 

Котляревського, вул. С.Кемського,  вул. Грушевського,  вул. Сосновського,  

вул. Г.Сковороди, вул. Тихона Кралі, вул. Південна, вул. І. Котляревського та 

іншим.  

Також було проведено реконструкцію перехрестя вул. В.Сосновського - 

І.Оснадчука, вул. Героїв Чорнобиля, майданчика по вул. Шевченка біля 

будівлі міської ради загальною площею 3,442 тис.м².   

Протягом 2018-2021 років було проведено роботи по капітальному 

ремонту, реконструкції тротуарів загальною площею 10,075 тис.м² по 

наступних вулицях: вул. Залізнична, вул. Сосновського, вул. Музейна, вул. 

Шевченка, вул. Грушевського, вул. Героїв Чорнобиля, вул. Івана 

Котляревського, вул. Горького, по вул. Василя Стуса (вздовж стадіону 

«Спартак») та пішохідної доріжки по вул. Київська. 



  В 2019 році КВГП було проведено облаштування підсвітки на 14 

пішохідних переходах по місту Коростень. 

Протягом 2018-2021 років виконувались роботи з реконструкції мереж 

вуличного освітлення по місту Коростень, під час яких було встановлено 96 

світильників та прокладено близько 5 км кабелю. Роботи виконувались по 

настуним вулицям: вул. Ніни Сосніної, пров. 3 Толстого, вул. Козака, вул. 

Вишнева, пров. Залізничний, вул. Корольова, вул. Яневича, вул. Шевченка, 

78-80, вул. Маяковського-Ковельська, вул. В.Стуса, вул. Чолівська, вул. 

Київська 21-А, вул. Мануїльського, пров. 1 Гранітний. 

Також було виконано реконструкцію мереж вуличного освітлення в с. 

Михайлівка (протяжністю 1,453 км, встановлено 30 світильників) та в с. 

Сарновичі  (протяжністю 0,840 км, встановлено 23 світильники - субвенція 

обласного бюджету). 

У 2020 році було виконано частину робіт по реконструкції кладовища 

по вул. Івана Котляревського, зокрема було проведено планування 3-х 

секторів кладовища загальною площею 9370 м2  та облаштовано дороги між 

секторами. 

Також було проведено наступні роботи: 

1. Реконструкцію зони відпочинку по вул. Грушевського, 22 

(центральна площа біля міськвиконкому). Було реконструйовано гранітні 

сходи, підпірні стінки, газони та ін. 

2. Капітальний ремонт покриття майданчику навколо фонтану в парку 

«Древлянський», викладено 1175 м2 тротуарної плитки з візерунками. 

3. Монтаж модульної громадської вбиральні на площі біля 

міськвиконкому. 

4. Капітальний ремонт дитячого спортивного майданчика в районі 

житлового будинку по вул. Сосновського, 52-Б». В рамках цього проекту 

майданчик було огороджено, облаштоване спеціальне покриття майданчика 

площею 798 м2 та виконано розмітку для занять 4 видами спорту (футбол, 

баскетбол, волейбол та хокей на траві), облаштоване асфальтове покриття 

площею 335 м2 та освітлення біля зазначеного дитячого спортивного 

майданчика. 

5. Капітальний ремонт покриття дитячого майданчика по вул. 

Грушевського біля будівлі міської ради. Поверхню дитячого майданчику 

площею 496 м² було викладено гумовою плиткою, встановлено лавки для 

відпочинку та нагляду за дітьми, урни для сміття та декоративні вуличні 

ліхтарі для освітлення в темну пору доби. 

6. Капітальний ремонт джерела децентралізованого водопостачання в 

мікрорайоні Бровар.  

7. Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових 

територій 17 житлових будинків. 

8. Було придбано та встановлено дитячі та спортивно-ігрові 

майданчики за адресами: вул. Ломоносова, 54; Сергія Кемського, 48-Д; вул. 

Сосновського. 50-50-А; Героїв Небесної Сотні, 3-А; Шевченка, 8, 91; 



Пушкінська, 8; Шолом-Алейхема, 17, 43; Мельника, 18; Маяковського, 10, 

107; Білокоровицьке шосе, 6 та ін. 

 

12. Санітарна очистка території, забезпечення сприятливого для 

життєдіяльності людини середовища. 

По даному напряму були профінансовані заходи на загальну суму 

28264,503 тис.грн., що склало 75,45 % до запланованого обсягу фінансування.  

Із загальної суми фінансування, 3433,503 тис. грн. – кошти місцевого 

бюджету, 24831,0 тис. грн. – кошти державного бюджету (у 4-му кварталі 

2018 року за рахунок коштів державного бюджету проводились роботи по 

реконструкції полігону твердих побутових відходів. Було облаштовано 

фільтраційний екран з бентомату площею 19,10 тис.м², встановлено 560 м.п. 

залізобетонної огорожі, укладено дорожніх плит – 687 од.). 

Також у 2018 році проводились роботи з ліквідації стихійних 

сміттєзвалищ (було ліквідовано  8 сміттєзвалищ: по вул. Залізнична, Гастелло, 

Ватутіна, Василя Стуса,  1 Травня, Пролетарська, Маяковського, пров. 

Катерини Білокур, з яких  вивезено 677 м3  сміття). 

Для забезпечення збору, транспортування, побутових відходів КВГП 

було придбано сміттєвоз з заднім навантаженням на базі МАЗ вартістю 

2 188,80 тис.грн. та 149 контейнерів для збору ТВП на суму 1144,898 тис.грн. 

 

13.  Охорона навколишнього природного середовища. 

По даному напряму з місцевого бюджету були профінансовані заходи на 

загальну суму 139,845 тис.грн., що склало 2,73 % до  запланованого обсягу 

фінансування.  

Виконувались роботи по капітальному ремонту клапанного затвору 

гідротехнічної споруди в с. Поліське Коростенського району та проводились 

лабораторні дослідження зразків ґрунту р. Уж для отримання звіту про оцінку 

впливу на довкілля по проекту «Розчищення русла р. Уж в м. Коростені». 

 

З 2019 року, в зв’язку з розробкою та затвердженням нової Екологічної 

програми, заходи екологічного напряму були виключені з Програми 

благоустрою.  

 

 

 


