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Загальна характеристика Коростенської МТГ 

■ 12 старостинських округів, які разом об’єднують 43 населені пункти. 

■ Площа територіальної громади – 807,3 км². 

■ Земельний фонд громади налічує 80,732 тис. гектарів землі. 

■ На території громади крім річок знаходиться 25 ставків та 

водосховище на р. Уж в с. Барди. 

■ Населення громади налічує 71,5 тис. осіб (61,5 тис. осіб міського 

населення, 10,0 тис. осіб сільського населення). 

■ Житловий фонд громади налічує 945,6 тис. м². 

 



Промисловий комплекс 

В умовах дії воєнного стану 17 промислових підприємств громади 

майже не припиняли свою виробничу діяльність 



Промисловий комплекс 
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Промисловий комплекс 



Енергетичні ресурси та енергоменеджмент 

З початку поточного року видатки 

з бюджету громади на енергетичні 

та природні ресурси склали  

41 млн. грн, що на 13,5 млн. грн 

більше у порівнянні з минулим 

роком 



Енергетичні ресурси  

Споживання теплової енергії за 

 9 місяців зменшилось на 5% 

Споживання електричної 

енергії зменшилось на 11% 

Споживання холодної води збільшилось на 13% 



Розвиток земельних відносин 

З початку 2022 року на території 

громади укладено 71 договір 

оренди на загальну площу майже 

108,5 га. 

Проведено  

3 аукціони 

загальною вартістю  

86 тис. грн.  

оренди в рік. 



Управління об'єктами комунальної власності 

■ За 9 місяців 2022 року 

проведено  

■ 2 електронні аукціони  

■ укладено 37 договорів     

(на продовження 

орендних відносин) 



Будівельний комплекс та містобудування 

Підготовлено :  

■ 13 будівельних паспортів забудов 

земельних ділянок 

■ 7 дозволів на розробку детальних 

планів територій 



Транспортний комплекс та зв’язок  
З лютого 2022 року автомобільні 

перевезення пасажирів здійснювалось за 

скороченими графіками і становили 30% 

від фактичних перевезень минулого року 

Очікується зменшення кількості 

пасажирських залізничних 

перевезень на 32% 

 і вантажних - на 73%  



Транспортний комплекс та зв’язок  

 Кількість маршрутів, що 

обслуговується: 

 

2021 р. 

факт 

2022 р. 

очікув. 

2023 р. 

прогноз 

2023 р. у % 

до 2022 р. 

- міських 13 9 13 144 

- приміських 
10 4 10 в 2,5 р. 

Сума компенсації за 

пільговий проїзд в 

громадському транспорті, 

млн. грн 
4,63 3,88 7,0 1,8 р.   



Фінансово-бюджетна політика 

В 2023 році загальні 

доходи бюджету 

громади скоротяться 

на 5,2% порівняно з 

минулорічним 

показником  

Питома вага бюджету розвитку 

громади в 2023 році порівняно 

з 2022 скоротиться на 55,7 % 



начальник фінансового 
управління  

Людмила Бардовська 



Інвестиційна політика 
Продовжені роботи по 

облаштуванню вже 

діючих виробництв на 

території індустріального 

парку «Коростень» 

Оголошено конкурс на вибір 

нової керуючої компанії 



Розвиток підприємництва 
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За поточний рік 150 діючих фоп припинили свою 

діяльність,  та 101 зареєстровано з березня 2022 року 



Торгівля, громадське харчування та побутові 
послуги 

Роботу не 

відновили 15% 

непродовольчих 

магазинів,  

кафетеріїв та 

салонів краси 

За 9 місяців поточного року 78% діючих 

підприємств не досягли економічних показників 

діяльності довоєнного періоду 



Торгівля, громадське харчування та побутові 
послуги 

Ціни на продукти 

харчування зросли на 35%  

Ціни на паливо зросли – на 60% 



Житлово-комунальне господарство 



В наступному році планується 

фінансова підтримка 

підприємств житлово-

комунального господарства  

оплата населенням послуг 

на рівні не менше 90 % 

збільшення інвестицій в 

житлово-комунальне 

господарство  

будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт об’єктів ЖКГ  



Навколишнє природне середовище 

Формуються проектні пропозиції, 

вивчаються доступні гранти та 

додаткові можливості для реалізації 

запланованих завдань 

Заплановані заходи потребують 

суттєвого фінансування 



Навколишнє природне середовище 

В 2023 році планується провести заходи з:  

Проведення моніторингових 

досліджень якості води 

нецентралізованих джерел 

водопостачання 

Уточнення екологічного 

паспорту Коростенської громади 

та схеми екомережі 
Організація поводження з 

промисловими і побутовими 

відходами 

Екологічний 

паспорт 

Коростенської 

МТГ 



Демографічна ситуація 

Висока частка 

людей похилого віку 

Скорочення 

тривалості життя у 

жінок та чоловіків 

Виїзд  громадян 

України за кордон 

Зниження 

народжуваності через 

наслідки війни 

На території Коростенської МТГ 

зареєстровано 71,5 тис. осіб 



Зайнятість населення 

Працевлаштовано 680 громадян, що становить 

лише 50% від минулорічного показника 

В наступному році 

планується: 

• зростання виплат по безробіттю на 10%, 

• зростання фінансування громадських робіт на 3%, 

• надання допомоги на започаткування власної справи 



Грошові доходи та заробітна плата 

Прожитковий мінімум 

на 1 особу 

діти до 6 років 

діти від 6 до 18 років 

працездатні особи 

особи що втратили 

працездатність 

2508 

грн. 

2201 

грн. 

2744 

грн. 

2600 

грн. 

2027 

грн. 



Грошові доходи та заробітна плата 

Зростання суми виплат застрахованим 

особам громади на 12% 

 

В 2023 році очікується:  

Рівень мінімальної заробітної 

плати та прожиткового мінімуму 

залишиться на рівні 2022 року 

Зростання пенсійних виплат на 5%  



Соціальний захист населення 

Отримали 20 тис. кг гуманітарної допомоги у 

вигляді одягу для ВПО 

З лютого 2022 року налагодили співпрацю з 

міжнародними фондами 



Соціальний захист населення 

Допомога від міжнародних благодійних організацій 



Соціальна робота із сім'ями, дітьми та молоддю 

«Джерело Надії» на обліку  103 дитини, 

послуги реабілітації отримали 92 дитини 

Служба у справах дітей: на обліку перебуває 

197 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 



Охорона здоров'я населення 

Протягом 2022 року Центром первинної 
медико-санітарної допомоги укладено  

53 тис. декларацій з пацієнтами 

 

Проведено капітальний ремонт приміщень 

другого поверху корпусу дитячої поліклініки 



Охорона здоров'я населення 

■ Спеціалістами міської лікарні прийнято  

       117 тис. пацієнтів  

■ Проведено 635 відвідувань на дому 

■  Проліковано 7,5 тис. хворих в стаціонарі 

Завершились ремонтні роботи 

травматологічного відділення та 

встановлене нове обладнання 



Розвиток освіти 

У зв’язку зі збройною агресією  

було організовано роботу в 

онлайн-режимі 

За час воєнного стану за межі області 

та країни виїжджали 5 507 учнів та   

1400 дітей дошкільного віку 



Розвиток освіти 
В наступному році 

планується: 
Сприяння 

відкриттю 

корпоративних 

ДНЗ, центрів 

ігрової підтримки 

дитини, закладів 

сімейного типу 

приватної форми 

власності 

Створення 

безпечного 

освітнього 

середовища 

Розвиток 

позашкільної 

освіти на 

території 

приєднаних сіл 

Впровадити 

інновації в 

управління 

закладів освіти 



Культура і туризм 

Зменшилось 

проведення туристичних 

і оглядових екскурсій    

(з 139 до 29) 

Зменшилась кількість гостей 

громади 3756 осіб в 

минулому році 

160 осіб в 2022 році 



Культура і туризм 

Відзначення свят та проведення 
фестивалів відбувалось з дотриманням 

вимог безпеки громадян в період дії 
воєнного стану та більшість зібраних 
коштів задіяна для наших військових 

В 2023 році планується: 
 збільшення видатків на культуру і мистецтво на 2,5 %, 

 в 1,3 рази більше проведених культурно-масових заходів, 

 в 3,5 рази збільшення кількості проведених оглядових 

екскурсій, збільшення і туристів і гостей міста (на 24,8 тис. осіб) 



Фізична культура і спорт 

За 8 місяців поточного року організовано та проведено: 

4 міських змагання та  

3 навчально-тренувальних збори Забезпечено участь спортсменів у 6 обласних, 

15 всеукраїнських та міжнародних змаганнях, 

3 турнірах різних рівнів 



Інформаційний простір 

З початком повномасштабного 

вторгнення «КоростеньМедіа» не 

зупинило свою роботу, а цілодобово 

подавали сповіщення  про  

повітряну тривогу 

Основні події та важливі новини 

публікуються на офіційних джерелах 

Коростенської міської ради 



Зміцнення правопорядку та цивільний захист 

  В сфері цивільного захисту на території 

Коростенської громади здійснюються 

перевірки стану укриттів, навчання та штабні 

тренування, організовано «Пункти незламності» 

• За 8 місяців 2022 року надійшло 10,5 тис. заяв  

• Зменшення кількості вчинених крадіжок (з 259 до 97) 

• Квартирних крадіжок (з 57 до 31)  

• Незаконного заволодіння транспортним засобом (з 7 до 3)  



Цифровий розвиток громади 

На території громади протягом 

поточного року успішно 

функціонують сервіси: 

На базі ЦНАПу запроваджено 

послугу, яка дозволяє отримувати 

електронні копії цифрових 

документів користувачів Дії 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

Ми об’єднуємось та працюємо заради 

однієї мети – Перемоги України ! 



м. Коростень, 2022 рік 


