
Пояснювальна записка 

до проекту рішення 4 сесії Коростенської міської ради від 25.02.2021 р. 

«Про затвердження громадського та адміністративного моніторингу 

реалізації в 2020 році завдань Стратегічного плану розвитку міста 

Коростеня до 2025 року» 

 

Стратегічний план розвитку міста Коростеня до 2025 року (далі – 

Стратегія 2025) затверджений рішенням 38 сесії VI скликання Коростенської 

міської ради від 18.12.2014 р. №1689. Щороку здійснюється його громадський 

та адміністративний моніторинг.  

У грудні 2015 було проведено базове дослідження, головним завданням 

якого було визначити відправну «нульову» точку бачення коростенською 

громадою змін, що відбулися в рамках виконання Стратегії 2025. Протягом 

2016-2020 років опитування проводились за тією ж формою анкети, що й у 

2015, що дає можливість проводити порівняльний аналіз результатів.  

Перед затвердженням моніторинги попередньо заслуховуються на 

засіданнях Координаційної ради з питань реалізації Стратегії 2025, за 

результатами яких формуються пропозиції щодо подальшого виконання 

документу.  

Даним проектом рішення пропонується затвердити громадський та 

адміністративний моніторинг реалізації в 2020 році завдань Стратегічного 

плану розвитку міста Коростеня до 2025 року, які були представлені на 

засіданні Координаційної ради 28.01.2021 року.  

Більш детальна інформація про Стратегію 2025, моніторинги, а також 

рейтинги тривог коростенців, знаходиться на офіційному сайті міста за 

посиланням http://korosten-rada.gov.ua/gromada/strategichniy-plan-korosten-2025/. 

Протягом останніх двох років як громадський так і адміністративний 

моніторинги продемонстрували, що переважна більшість заходів Стратегії 2025 

втратили свою актуальність. 

Крім того, відбулись значні зміни в суспільному житті нашої держави, 

інвестиційному кліматі, більш того, в адміністративно-територіальному устрої.  

Враховуючи наведене, а також створення Коростенської міської 

територіальної громади, Координаційною радою та депутатами, що були 

присутні на її засіданні, було запропоновано розробити новий Стратегічний 

план розвитку Коростенської міської територіальної громади. Для цього, 

проектом рішення пропонується управлінню економіки розробити Положення 

та склад робочої групи з розробки вищезгаданого документу. 

 

 

Начальник управління економіки                                Олексій  ЖИЛІН 

 

 

 

 

 

 

http://korosten-rada.gov.ua/gromada/strategichniy-plan-korosten-2025/


Довідка 

про погодження проекту рішення 

«Про затвердження громадського та адміністративного моніторингу 

реалізації в 2020 році завдань Стратегічного плану розвитку міста 

Коростеня до 2025 року» 

 

Проєкт рішення розроблено:  

Управлінням економіки виконавчого комітету  Коростенської міської ради 

 

Виконавець:  

Ганна Бабська, начальник відділу місцевого економічного розвитку, 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 

 

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

 

 


