
Пояснювальна записка  

до проєкту рішення Коростенської міської ради 

(2 сесія VIIІ скликання) від 24.12.2020 р. 

«Про затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік» 

 

Програма економічного і соціального розвитку Коростенської міської 

територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) розроблена у 

відповідності до Законів України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України №671 від 

29.07.2020 р. «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2021-2023 роки», Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 

2025 року зі змінами, а також з врахуванням Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих 

питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних 

державних адміністрацій». 

В результаті адміністративно-територіальної реформи до міста Коростень 

приєднано 43 населені пункти (18 сільських рад). Територія громади становить 

80731,474 га, кількість населення – 73,5 тис.осіб. Наразі, головною метою 

роботи є створення спроможної громади, здатної забезпечувати людей 

якісними та доступними послугами.  

Структура Програми відображає всі сфери життєдіяльності міста та 

приєднаних територій. Кожна галузь має короткий опис її стану на момент 

складання Програми, визначені проблеми розвитку, основні напрями 

діяльності, інструменти виконання та очікувані результати.  

Реалізація завдань Стратегії 2025, термін яких визначений на поточний 

рік, відображені у відповідних розділах Програми. Також, в Програмі зазначені 

першочергові заходи, які необхідно виконати на приєднаних територіях аби 

забезпечити громаду належними послугами. 

Основу складають галузеві програми зі змінами та визначеним 

фінансуванням на наступний рік. 

Співрозробниками Програми є структурні підрозділи виконавчого 

комітету Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації 

територіальної громади. 

Звіт про виконання завдань Програми буде виноситись на розгляд сесії 

міської ради за підсумками раз на рік, що дасть можливість проаналізувати 

досягнення, виявити недоліки та визначити оптимальні шляхи досягнення 

цілей. 

 

 

 

 

Начальник управління економіки                                Олексій ЖИЛІН 

 



 

 

Довідка 

про погодження проєкту рішення  

«Про затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік» 

 

Проєкт рішення розроблено:  

Управлінням економіки виконавчого комітету  Коростенської міської ради 

 

Виконавець:  

Бабська Ганна Сергіївна, начальник відділу місцевого економічного розвитку 

управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради,  

тел. 41020 

 

Доповідає на сесії:  
Ясинецький Олександр Анатолійович, заступник міського голови 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: 

Ясинецький Олександр Анатолійович, заступник міського голови 

 

Запросити: ---- 

 

Розсилка: 

- управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради 

- фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради 

 

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

 
 


