
 

Пояснювальна записка до проєкту рішення Коростенської міської ради 
(12 сесія VIІI скликання) від 23.12.2021 р. 

«Про затвердження Стратегічного плану розвитку Коростенської міської 
територіальної громади до 2030 року» 

 
Стратегічний план розвитку Коростенської міської територіальної громади 

до 2030 року (надалі – Стратегічний план) є головним плановим документом 
розвитку Коростенщини на довгострокову перспективу. 

Розробка Стратегічного плану здійснювалось на підставі чинного 
законодавства із використанням кращого європейського та українського 
досвіду, відповідно до основних положень Державної стратегії регіонального 
розвитку на 2021 – 2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 05.08.2020 року №695, Стратегії розвитку Житомирської області на 
період до 2027 року, затвердженої рішенням Житомирської обласної ради від 
18.12.2019 року №1722, Програми економічного і соціального розвитку 
Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої 
рішенням другої сесії восьмого скликання Коростенської міської ради від 
24.12.2020 року №25 й інших документів. 

Необхідність розроблення Стратегічного плану, в першу чергу, пов’язана 
із створенням Коростенської міської територіальної громади відповідно до 
постанови Верховної Ради України «Про утворення і ліквідацію районів» від 
17.07.2020 року №807-ІХ щодо нового адміністративно-територіального 
устрою територій.  

Стратегічний план врегулює: 
 зміну внутрішніх та зовнішніх умов, у яких відбувається соціально-

економічний розвиток територій Коростенської громади;  
 підходи щодо управління територіальним розвитком, зокрема 

впровадженням смарт-спеціалізації, як інноваційного інструменту 
територіальної політики, яка передбачає виділення пріоритетних 
напрямів економічної діяльності, що мають інноваційний потенціал з 
урахуванням конкурентних переваг території Коростенської громади 
та сприяють позитивній трансформації галузей економіки та їх 
ефективному управлінню; 

 доцільністю впровадження нового стратегічного документу, 
відповідно до європейських стандартів, що відповідатиме цілям 
сталого розвитку Житомирської області та України в цілому. 

 
 
 

Начальник управління економіки Володимир СТУЖУК 
 
 
 
 
 



 

Довідка 
про погодження проєкту рішення  

«Про затвердження Стратегічного плану розвитку Коростенської міської 
територіальної громади до 2030 року» 

 
Проєкт рішення розроблено:  
Управлінням економіки виконавчого комітету  Коростенської міської ради 
 
Виконавець:  
Лискова Наталія Анатоліївна, начальник відділу місцевого економічного 
розвитку управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської 
ради, тел. 4-10-20 
 
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: 

 
 
 
 


