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1. Промисловий комплекс 

В 2021 році очікуваного приросту виробництва не досягнуто. Обсяг 

виробництва промислової продукції складає 4785,8 млн. грн., що на 95,0 млн. 

грн., або на 2,0%  більше 2020 року 

 

 

2020 р.,  

млн. грн. 

(з урах. інд. 

цін) 

2021 р., 

млн. грн. 

2021 р. 

у % до  

2020 р. 

(з урах. інд.  

цін) 

Індекс 

промислового 

виробництва, % 

по 

області 

по 

Україні 

Обсяг промислового  

виробництва  
4690,8 4785,8 102,0 106,7 101,1 

Індекси промислового виробництва по м. Коростеню в розрізі галузей 

виробництва наведені у таблиці. 

 

Серед галузей, що суттєво зменшили випуск продукції: виробництво 

електричного устаткування (на 76,8%), виробництво іншої неметалевої 

мінеральної  продукції (на 61,1%) та галузь металургійного виробництва  

(на 54,7%). 

Стрімко нарощують виробничі потужності: галузь виробництво машин та 

устаткування (+ 61,0%), деревообробна промисловість (+51,8%), виробництво 

комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (+34,2%) та інші.  

Протягом 2021 року освоїли нові види продукції наступні підприємства: 

Показники 
2020 р. 

звіт 
2021 р. 
план 

2021 р. 
звіт 

Індекс промислового виробництва, %  104,3 105,8 102,0 

    

в т.ч.: - - - 

Добування інших корисних копалин та розроблення 

кар’єрів, % 
206,5 105,0 77,1 

Виробництво харчових продуктів, % 85,9 100,0 123,7 

Виробництво хімічних речових та хімічної продукції, %  80,7 110,0 65,6 

Виробництво машин та устаткування, % 80,8 126,0 161,0 

Металургійне виробництво, %  16,4 100,0 45,3 

Виробництво одягу, %  121,5 100,0 113,3 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної  

продукції, %  
82,8 100,2 38,9 

Оброблення деревини та виготовлення виробів з 

деревини та корка, крім меблів, % 
124,6 105,0 151,8 

Виробництво електричного устаткування, %  81,5 103,5 23,2 

Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції, % 
60,2 100,0 134,2 

Виробництво готових металевих виробів, крім машин та 

устаткування, % 
306,7 100,0 65,0 
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- ДП «Підприємство ДКВС України (№71)»: тротуарна плитка, бетонні 

декоративні забори, забори з канілірованої сітки, снігоприбиральні механізми, 

сміттєві урни з елементами декору тощо; 

- Філія ТОВ «НВП «Олдем» Електрозварювальний завод: вимірювальний 

трансформатор НС 45. 

Промислові підприємства Коростенської громади неодноразово 

відзначаються різними нагородами: 

 - за висновками Всеукраїнського галузево-аналітичного центру МПП 

«Лібава ЛТД» нагороджено національною відзнакою «Компанія року 2021»; 

- за бездоганну ділову репутацію та вагомий внесок в розвиток економіки 

країни ПАТ «Коростенський завод МДФ» присвоєно почесне звання 

«ПІДПРИЄМСТВО РОКУ 2021» і нагороджено Статус-нагородою, 

сертифікатом «Підприємство року 2021» та Міжнародним сертифікатом «The 

Enterprise of the Year-2021». Відзнака є свідченням злагодженої 10-ти річної 

роботи півтисячного колективу підприємства. 

На 18 промислових підприємствах громади працевлаштовано  

3,2 тис. осіб. Середня заробітна плата на підприємствах промисловості в 

звітному році зросла на 14,2% та складає 12,6 тис. грн. 

Промисловці зазначають гострий дефіцит вузьких спеціалістів у різних 

сферах виробництва: машиністи, електрослюсарі, формувальники та 

арматурники залізобетонних виробів, токарі, фрезерувальники, 

електрозварювальники, інженери, швачки тощо.  

 

2. Енергетичні ресурси, енергоефективність та енергоменеджмент  

 

Протягом 2021 року споживачі Коростенської громади безперебійно 

забезпечувались енергетичними ресурсами, а саме теплом, водою, електричною 

енергією та газоспоживанням.  

Водопотачання. В звітному періоді КП «Водоканал» відпущено 

населенню, бюджетним установам та підприємств міста 1694,5  тис. м
3
 води та 

прийнято 1707,2 тис. м
3
 стоків, що менше минулорічного показника на 3,8% та 

на 1,4% відповідно. Цікаво відмітити, що зменшення споживання води та 

прийняття стоків спостерігається по населенню (встановлення лічильників) та 

підприємствам міста (карантині обмеження), по бюджетним установам 

відбувається ріст цих показників. Майже на 34% в звітному році збільшився 

тариф на послуги водопостачання та водовідведення.  

Теплопостачання. На території Коростенської громади постачання 

теплової енергії здійснюється 4 підприємствами, з яких 3 приватні на 

альтернативних джерелах, та 1 комунальне, яке частково працює на 

альтернативних джерелах (3 котельні) та природному газу (31 котельня).  В 

звітному році на альтернативних джерелах вироблено та відпущено 

споживачам 9,66 тис. Гкал., що складає 1,26% від усього обсягу теплової 

енергії по громаді.   

За рік  КП «Теплозабезпечення» відпустило своїм споживачам  

108,9 тис. Гкал тепла, що на 14% більше 2020 року. Найбільшими споживачами 
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є населення – 81,4% та бюджетні установи 13,8%.   В звітному році відбувся 

ріст тарифів на тепло КП «Теплозабезпечення» для населення на  16,8%, для  

підприємств в 3 рази, для бюджетних установ та організацій в 2,3 рази.  

На фоні постійного зростання цін на енергоресурси,  для скорочення 

витрат при виробництві теплової енергії КП «Теплозабезпечення» проводить 

оптимізацію та впроваджує заходи з енергоефективності. Для заміщення газу 

було збільшено частку альтернативних джерел енергії при виробництві 

теплової енергії, за рахунок встановлення нових потужностей (двох 

твердопаливних котлів). За рахунок заміни насосів досягалось зменшення 

споживання електроенергії.  

Електрична енергія. В звітному році АТ «Житомиробленерго»  

відпущено споживачам  громади електричної енергії 168,8 млн. кВт год, що на 

7% більша 2020 року. Найбільша частка припадає на споживання 

промисловими підприємствами (50%) та  населення (29%).  

 

У 2021 році частка видатків з бюджету громади на енергоносії зросла 

вдвічі і склала 53,3 млн грн, і становить 8,6 % в структурі всіх видатків.  

Рік 

Видатки загального 

фонду, 

тис. грн 

Видатки на 

енергоносії, 

тис. грн 

Частка видатків на 

енергоносії в 

загальній структурі 

бюджету, % 

2019 604 609,1 23 065,9 5,0 

2020 456 921,6 24 318,8 5,3 

2021 620 449,3 53 315,5 8,6 

На збільшення видатків вплинув ряд чинників: 

- утворення територіальної громади – збільшилась кількість закладів 

освіти, культури та медицини, які фінансуються з бюджету громади; 

- підвищення діючих тарифів на всі види ресурсів, які в свою чергу 

спричинені запровадженням ринкових відносин у закупівлі електричної 

енергії та природного газу. Так, тариф на послуги з водопостачання та 

водовідведення в порівнянні з минулим роком збільшився на 33,6%, на 

теплопостачання в 2,3 рази, а на послуги з електропостачання коливання 

в тарифній політиці відбувались постійно; 

 

Діючі тарифи 2020 рік 2021 рік 
2021 р.  

у % до 2020 р. 

Водопостачання та водовідведення, грн/м3 31,22 41,72 133,6 

Теплопостачання, грн/Гкал 1438,76 3370,93 234,3 

- «холодна зима» – зниження середньодобової температури повітря 

вплинуло на споживання теплової енергії 
Опалювальний період, роки Середня зовнішня температура повітря, °C 

2019-2020 3,61 

2020-2021 1,14 



5 

 

- заклади бюджетної сфери повернулись до роботи у звичному режимі, що 

вплинуло на споживання електричної енергії та холодної води. 

В той же час, з метою підвищення енергоефективності будівель закладів 

бюджетної сфери, продовження їх терміну експлуатації та створення 

комфортних умов перебування в них на проведення заходів спрямовано 

близько 10,0 млн. грн, в тому числі 3,3 млн. грн на заклади освіти та 6,4 млн. 

грн на заклади медицини. Проведені капітальні та поточні ремонти внутрішніх 

інженерних мереж, конструктивних елементів будівель, в тому числі покрівель 

та фасадів, замінені вікна та двері, встановлені прилади обліку споживання 

енергетичних ресурсів, замінено освітлення тощо. 

У 2021 році з метою вдосконалення впровадженої системи енергетичного 

менеджменту Коростенська міська територіальна громада стала партнером 

Проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні» (FEER). 

В рамках виконання зобов'язань європейської ініціативи «Угода мерів по 

клімату та енергії» затверджено План дій сталого енергетичного розвитку та 

клімату до 2030 року (ПДСЕРК).  

Відповідно до запровадженого механізму енергосервісу в 4 закладах 

освіти (ЗОШ №1, ЗОШ №9, Міський колегіум, ЦРД №18) протягом 

опалювального періоду 2020-2021 років досягнуто скорочення споживання 

теплової енергії на 391,5 Гкал або у грошовому еквіваленті на 682,1 тис. грн. 

За результатами Конкурсу енергоефективних проєктів серед закладів 

загальної середньої освіти Коростенської міської територіальної громади 3 

команди отримали 150,0 тис. грн на реалізацію енергоефективних проєктів у 

власних закладах.  

 

3. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій 

Земельний фонд Коростенської міської територіальної громади налічує 

80,732 тис. гектарів землі.  

Протягом 2021 року розробка технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель Коростенської міської територіальної громади не 

здійснювалась, у зв’язку з відсутністю фінансування, роботи заплановані на 

2022 рік. 

У 2021 році підготовлено та укладено 430 договорів оренди на 

користування земельними ділянками, що розташовані на території 

Коростенської міської території громади та 27 договорів по сервітутному 

землекористуванню.  

Посилено контроль щодо повноти та своєчасності сплати орендних 

платежів за користування земельними ділянками, земельного податку за 

земельні ділянки, які перебувають у тимчасовому користуванні та за сервітутне 

землекористування. З початку року станом на 31.12.2021р. до бюджету громади 

надійшло 71,0 млн. грн. плати за землю (з них орендна плата за землю склала – 

20,0 млн. грн., сплата податку на землю - 51,0 млн. грн.). За договорами 
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сервітутного землекористування до бюджету громади сплачено 113,0 тис. грн. 

(на 8,0 тис. грн більше планового показника), від продажу землі - 6,9 млн. грн. 

(на 1,9 млн. грн. більше планового показника).  

В тестовому режимі запущено програмний модуль «Земельний кадастр 

Коростенської міської територіальної громади». 

Розпочато роботу щодо підготовки до проведення земельних торгів для 

продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, 

суперфіцію, емфітевзису) через електронну торгову систему «Prozorro 

Продажі». Підготовлено 12 лотів для продажу на земельних торгах, серед яких 

5 аукціонів відбулося протягом грудня 2021 року, щодо отримання на 

конкурентних засадах права оренди земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення.  

Протягом 2021 року було проведено тендер та виготовлено технічну 

документацію та файли ХМL з нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів, які знаходяться на території Коростенської міської територіальної 

громади, а саме: с. Сингаї, с. Грозине, та с. Васьковичі, а також завершено 

процес розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

Стремигородської сільської ради.  

Триває робота щодо підготовки лотів для проведення земельних торгів та 

набуття права оренди земель сільськогосподарського призначення. За 

результатами проведеного тендеру розроблені 32 проєкти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок з метою зміни цільового призначення, що 

перебувають у комунальній власності Коростенської міської територіальної 

громади в особі Коростенської міської ради (за межами населених пунктів). 

В 2021 році розроблена та затверджена Програма розвитку земельних 

відносин Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. 
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4. Будівельний комплекс, архітектура та містобудування 

В рамках програми «Велике будівництво»  у співфінансуванні з коштами 

громади, було завершено реконструкцію КНП «Коростенська ЦМР КМР» з 

будівництвом хірургічного корпусу (1 пусковий комплекс-приймальне 

відділення  екстреної медичної допомоги). Згідно з проєктом проведено 

реконструкцію  частини приміщень першого та підвального поверху 

двоповерхової будівлі  під відділення екстреної медичної допомоги. У проєкт 

включено ізолятор з окремим входом, пандуси, ганки, внутрішнє оздоблення 

приміщень. Загальна вартість проєкту 16,1 млн. грн. 

Надано містобудівні умови та обмеження на нове будівництво 

індустріального парку «Коростень» по вул. С. Кемського,11-Д (будівництво 

фабрики із виробництва плит дверного полотна з МДФ та ХДФ; будівництво 

фабрики  з виробництва меблевих компонентів; будівництво складського 

приміщення №1, №2, №3). Таким чином, вся територія індустріального парку 

вже запроєктована. 

ТОВ «БФ ПРОЕКТ» продовжує будівництво по вул. С. Кемського, 11-М 

багатофункціонального комплексу для надання фізкультурно-оздоровчих 

послуг населенню, а саме будівництво басейну довжиною не менше 25 м, двох 

апартамент-готелів та сучасного дитячого дошкільного закладу.  

Показники 
2020р. 

звіт 

2021р. 

план. 

2021р. 

звіт 

2021 р. 

звіт. у % 

до 2021 р. 

план 

Продано у власність земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення: 

- одиниь 

- гектарів 

 

6 

2,8 

 

12 

16,1 

 

4 

0,4 

 

33,3 

2,6 

Надходження до бюджету громади від 

продажу земель несільськогосподарського 

призначення, млн. грн 

5,2 5,0 6,86 137,2 

Земельні ділянки, що перебувають в оренді 

для здійснення підприємницької діяльності: 

- одиниць 

- гектарів 

 

40 

18,5 

 

210 

170,0 

 

200 

775,91 

 

95,2 

456,4 

Надходження коштів до бюджету громади зі 

сплати податку за землю (орендної плати), в 

тому  числі, млн. грн:   

- надходження коштів до бюджету громади 

від оренди земельних ділянок  

54,6 

 

10,3 

55,0 

 

11,0 

71,0 

 

19,8 

120,5 

 

180,0 

Надходження коштів до бюджету громади від 

сервітутного землекористування, тис. грн 
118,9 105,0 113,0 107,6 

Надходження коштів до бюджету громади по 

відшкодуванню збитків, тис. грн 
20,3 50,0 29,2 58,4 



8 

 

В звітному році отримано від Коростенської районної державної 

адміністрації наявну містобудівну документацію по приєднаним населеним 

пунктам, яка наразі є застарілою (1960 рік) і потребує повного оновлення. 

Затверджено містобудівну документацію міста Коростеня (генеральний 

план міста Коростеня, історико-архітектурний опорний план міста Коростеня, 

план зонування території міста Коростеня, детальні плани окремих територій). 

За 2021 рік підготовлено та видано забудовникам 23 будівельних 

паспортів забудови земельних ділянок, з них 16 – нових житлових будинків,  

6 – на реконструкцію існуючих забудов та будівництво одного садового 

будинку. 

Виключно через єдину державну електронну систему надавалась 

містобудівна документація, а саме: містобудівні умови та обмеження, внесення 

змін до них; будівельні паспорти забудови земельних ділянок. За звітний період 

через електронну систему було опрацьовано та надано 628 послуг.  

На сайті міської ради забезпечено ведення електронного реєстру 

містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, тимчасових споруд, 

затверджених детальних планів територій, реклами. 

 

5. Транспортний комплекс та зв’язок 

Автомобільний транспорт 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом – це галузь, яка 

найбільше відчула на собі карантинні обмеження та не повністю відновилася 

(адаптувалась) в період послаблення карантину. 

Різке зниження пасажиропотоку призвело до скорочення кількості 

обслуговуючого транспорту (з 36 до 29 автобусів) та зміни розкладів руху: 

скорочено кількість рейсів на маршрутах №5 «Залізничний вокзал – Б. Шосе», 

№6 «Ст. Житомирська – Цегельний завод», №7 «Залізничний вокзал – 

Гастелло», оптимізовано розклад руху на маршруті №3 «Залізничний вокзал – 

Чигирі».  

Робота міського громадського транспорту систематично контролювалася 

за допомогою диспетчерського он-лайн сервісу «DozoR». В той же час, жителі 

та гості міста мають можливість планувати свій час переміщення за допомогою 

мобільного додатку «DozoR City», в якому відображається інформація про 

роботу міського транспорту в режимі реального часу. 

В звітному році фактичне виконання рейсів склало лише 80,3%. Не 

дотримання розкладів руху пояснюється збитковістю пасажирських перевезень 

та високою плинністю кадрів (водіїв). Кількість перевезених пасажирів (без 

врахування пільгових категорій) за 2021 рік складає 1378,7 тис. осіб, що на 

41,3% менше показника 2019 року (до карантинного періоду) та на 5,0% більше 

показника 2020 року.  

Протягом 2021 року від громадян надійшло 60 усних скарг (на 30% 

більше, ніж 2020 року) щодо якості роботи громадського транспорту, серед 

яких відсутність громадського транспорту у вечірній час, недотримання 

розкладу руху міського транспорту, відсутність автобусів на маршрутах  

приміського сполучення і т.д.  
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 Під впливом збільшення мінімального рівня заробітної плати та 

відповідних податкових зобов’язань, вартості паливо-мастильних матеріалів, 

запчастин  з 01.07.2021 року підвищено вартість проїзду в міському транспорті 

до 7,00 грн. Але за зверненням перевізників в грудні звітного року розпочата 

процедура перегляду тарифу на проїзд до 9,00 грн. 

У зв’язку з обмеженістю коштів у бюджеті міської територіальної 

громади на компенсацію пільгового проїзду виділено 4,7 млн. грн. (на початку 

року планувалося 4,0 млн. грн). Таким чином, у 2021 році перевезено 1,2 млн. 

пільговиків (3,3 тис. осіб щоденно).  

В рамках законодавства України з метою продовження дії укладених 

договорів протягом 2020-2021 рр. автоперевізниками, які обслуговують міські 

автобусні маршрути, оновлено 48% транспорту на загальну суму 16,6 млн. грн. 

Станом на 20.01.2022р. місто обслуговує 12 нових  автобусів (3 - марки ПАЗ,  

9 - марки I-VEN) та 1 транспортний засіб з підйомним пристроєм для 

обслуговування маломобільних груп населення. 

В квітні звітного року проведено конкурс з визначення автоперевізника 

на міських автобусних маршрутах №2 «Залізничний вокзал – Пашини» та №3 

«Залізничний вокзал – Чигирі», з переможцем якого укладено договір на 

обслуговування зазначених маршрутів терміном на 1 рік. 

У вересні 2021 року Законом України «Про автомобільний транспорт», 

передбачено передачу повноважень з організації пасажирських автоперевезень 

приміського сполучення об’єднаним територіальним громадам в межах їх 

територій. Дія Закону буде поширюватися на новоукладені договори після 

закінчення строку дії попередніх. 

З червня 2021 року запроваджено пільговий проїзд на приміських 

автобусних маршрутах, що курсують в межах Коростенської міської 

територіальної громади. Перевізникам на зазначені цілі в 2021 році виплачено 

компенсаційні виплати в розмірі 40,4 тис. грн. 

Спеціалістами управління економіки вивчалось питання запровадження 

системи автоматизованого обліку оплати проїзду в міському транспорті, 

вивчення якого буде продовжено протягом 2022 року. 

На виконання п. 2 статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу» протягом 2021 року Коростенське об’єднання  

міськрайонного військового комісаріату забезпечено автомобільним 

транспортом на загальну суму 31,0 тис. грн для організації проведення 

медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправлення 

призваних осіб до військових частин тощо. 

 

Залізничний транспорт 

За інформацією Дирекції залізничних перевезень в 2021 році збільшено 

кількість відправлених пасажирів зі станції Коростень на 5,7% (0,37 млн. осіб 

проти 0,35 млн. осіб в 2020 році). З квітня звітного року на АТ «Укрзалізниця» 

підвищено вартість тарифів на 54,0% на проїзд в приміському сполучені.  

Кількість відправлених вантажів в 2021 році зменшилась на 16,2% та 

склала 12,9 млн. тонн. 
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Відсутність фінансування пільгового перевезення пасажирів залізничним 

транспортом з Державного бюджету призвела до судових спорів між АТ 

«Українська залізниця» та управлінням праці та соціального захисту населення  

виконавчого комітету Коростенської міської ради. Відповідно до рішень суду 

на рахунки управління праці та соціального захисту накладено арешт на 

загальну суму 7,7 млн. грн. (за 2014-2016 роки).  

Для забезпечення пільгового проїзду пасажирів залізничним транспортом 

в 2021 році з бюджету громади виплачено 3,1 млн. грн.  

 

Зв’язок та інформаційні технології 

Не перший рік спостерігається позитивна динаміка розвитку  

ПАТ «Укрпошта», яке не зважаючи на карантинні заходи нарощує обсяги та 

продовжує реалізовувати інвестиційні проекти.  

Під час карантину товариством зроблено максимальний акцент на 

соціально важливих послугах: доставці пенсій, ліків, товарів, прийманні 

платежів, що вплинуло на ріст обсягів надання послуг Центром поштового 

зв’язку №2 на 33,9%. 

 

На території міста активно працювали наступні служби кур'єрської 

доставки: Нова Пошта, АвтоЛюкс, ІнТайм, Делівері, Нічний Експрес, 

Поштомати ПриватБанку, Meest Express, Justin. 

В сфері надання послуг стаціонарного телефонного зв’язку 

продовжується процес зменшення кількості абонентів, що пов’язано з активним 

розвитком та розширенням послуг мобільних операторів. 

В 2021 році з бюджету громади відшкодовано витрати, пов'язані з 

наданням населенню міста пільг з оплати послуг зв’язку, в сумі 546,7 тис. грн. 

 

6. Фінансово-бюджетна політика 

Державний бюджет 

У 2021 році податкові надходження до Державного бюджету становлять 

1375,8 млн. грн., податок на додану вартість – 582,4 млн. грн., податок на 

прибуток – 88,7 млн. грн. Суттєве збільшення податкових надходжень до 

Держбюджету у звітному році пояснюється зареєстрованим на території 

Коростенської громади ТОВ «Укрпетроліумгруп». 

Показники 
2020 р. 

звіт 

2021 р. 

план 

2021 р. 

звіт 

2021 р.  

у % до 

2020 р. 

Обсяги надання універсальних послуг поштового 

зв’язку, млн. грн. 
3,7 3,9 5,0 128,2 

в т.ч. письмова кореспонденція, млн. грн.  2,4 2,7 3,3 122,2 

в т.ч. посилки, млн. грн.  1,16 1,15 1,49 129,5 

в т.ч. надання послуги з передплати періодичних 

видань, тис. грн.  
217,0 92,0 200,0 217,4 

Всього послуг на одного жителя міста, грн. 51,0 53,0 68,0 133,3 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiQ-LazmfL1AhUY7aQKHXNaALIQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fjustin.ua%2F&usg=AOvVaw2pqyxlxTG5nSIkkR8bb7-E
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Показник розвитку 
2020 р. 

звіт 

2021 р. 

план 

2021 р. 

звіт 

2021р. 

звіт у % 

до 

2021р. 

план. 

Надходження до Державного бюджету податків 

та платежів, всього, млн грн 

228,6 240,1 1375,8 573,0 

В т.ч. податок на додану вартість, млн. грн 96,4 101,2 582,4 575,5 

Податок на прибуток, млн. грн 16,6 17,6 88,7 503,9 

  

Міський бюджет 

За звітний період загальні доходи бюджету громади становлять 809,7 млн. 

грн., що на 31% вище запланованого рівня та на 55,8% більші аналогічного 

показника у 2020 році. 

 Доходи бюджету громади (без трансфертів із Держбюджету) становлять 

559,7 млн. грн., що на 27,6% більші планового показника та на 49,5% більші 

рівня 2020 року. 

Обсяг бюджету розвитку становить 8,1 млн. грн., що на 35% більші 

планового показника на 2021 рік та на 14% більші показника 2020 року. 

 Видатки з бюджету громади склали в звітному періоді 774,1 млн. грн., 

що на 49,7% більше 2020 року.  

 

7. Управління об’єктами комунальної власності 

Коростенська міська територіальна громада налічує 359 об’єктів 

комунальної власності, які у своєму складі мають 729 окремих будівель та 

споруд загальною площею 246,4 тис. м². 

Із загальної кількості об’єктів нежитлової нерухомості: 

˗ 37% (133 об’єкти) розташовані на приєднаних територіях Коростенської 

МТГ; 

˗ 80% (286 об’єктів) мають технічні паспорти; 

˗ 43% (154 об’єкти) мають оформлене право власності; 

˗ 12,3% (30,2 тис. м²) перебуває в оренді. 

В  2021 році  в електронній торговій системі (ЕТС) «Prozorro.Продажі» 

проведено 49 аукціонів  з передачі майна в оренду.  Всього укладено та 

продовжено 66 договорів оренди комунального майна, укладено 20 додаткових 

договорів. В ЕТС внесено інформацію про 123 договори оренди. 

Надходження від орендної плати за комунальне майно становили майже 

3,0 млн. грн. (що на 2,0 млн. грн. більше запланованого показника), з яких  

538,1 тис. грн. надійшло до бюджету громади та 2,4 млн. грн. залишилось в 

розпорядженні бюджетних установ та комунальних підприємств. 

Заборгованість по орендним платежам становить 176,9 тис. грн., проте 

очікувалось, що даний показник буде відсутнім.  

Від приватизації об’єктів комунальної власності за  2021 рік надійшло  

1,2 млн. грн., що на 34% менше, ніж в 2020 році та на 20% більше планового 

показника. 
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 Проведено 7 електронних аукціонів в системі «Prozorro.Продажі» з 

продажу об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної 

громади, на суму 2,3 млн. грн. 

 

Основні показники розвитку 
2020 р. 

звіт 

2021 р. 

план 

2021 р.  

звіт 

2021 р. звіт 

у % до  

2021 р. план 

Кількість приватизованих та відчужених 

об’єктів комунальної власності, од. 
10 5 7 140,0 

Надходження до міського бюджету від 

приватизації об’єктів, млн. грн. 
1,8 1,0 1,2 120,0 

Кількість об’єктів переданих в оренду, од. 181 180 190 105,5 

Загальною площею, тис. м² 27,5 28,0 30,2 107,8 

Надходження від оренди комунального 

майна, млн. грн, з них 
2,2 1,0 3,0 300,0 

до бюджету громади, тис. грн 935,7 - 538,1 - 

 

8. Інвестиційна політика 

У зв’язку з приєднанням до міста Коростеня 43 нових сіл та створення 

Коростенської міської територіальної громади постало питання вивчення 

інвестиційного потенціалу приєднаних територій, а саме наявність вільних 

земельних ділянок та приміщень. Протягом звітного періоду проводилось  

дослідження територій сіл, виїзд груп депутатів на місця, огляд земельних 

ділянок. Розпочались роботи по розробці технічної документації з нормативно-

грошової оцінки земель деяких сіл. Інвестиційні пропозиції по приєднаним 

територіям знаходяться на етапі формування. Нажаль, під час досліджень 

приміщень було виявлено, що дані об’єкти знаходяться в дуже незадовільному 

стані. 

Вся наявна інформація про інвестиційні проєкти, що реалізовуються 

громадою, а також про вільні земельні ділянки та виробничі приміщення 

розміщена на офіційному сайті Коростенської міської ради. 

У 2021 році до складу учасників індустріального парку «Коростень» 

приєдналося ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія», що 

займається лісопильним та стругальним виробництвом та ТОВ «БФ 

Інжинірінг», основним видом діяльності якого є виробництво фанери, 

дерев’яних плит і панелей, шпону. На даний час на території індустріального 

парку «Коростень» проведені  роботи по благоустрою прилеглої території. 

Здійснювалися  підготовчі заходи по проведенню реконструкції будівлі 

транзитного складу площею приблизно 17 тис. м² та облаштування в ній 

меблевого виробництва. В м. Коростень виготовляють комплектуючі засоби 
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для всесвітньо відомого виробника меблів «ІКЕА». Планується функціонування 

потужного деревообробного кластеру.   

Крім того 07.09.2021 року було прийнято Закон України №1710-ІХ «Про 

внесення змін до Закону України «Про індустріальні парки» та деяких інших 

законодавчих актів України щодо залучення інвестицій у промисловий сектор 

економіки шляхом стимулювання створення індустріальних парків», згідно 

якого індустріальним паркам надаються додаткові стимули діяльності, такі як 

компенсація відсоткової ставки за кредитами на облаштування та здійснення 

господарської діяльності у межах індустріальних парків, компенсація витрат за 

підключення до інженерно-транспортних мереж. Також у подальшому в межах 

територіальної громади планується створення ще одного індустріального парку. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями участь в інвестиційних форумах, 

ярмарках, семінарах та конференціях проводилась в режимі он-лайн.  

 

9. Розвиток підприємництва 

На території Коростенської міської територіальної громади налічується 

3245 суб’єктів господарювання, з них 842 юридичні особи (в т.ч. 328 малих та 

середніх підприємств) та 2403 фізичних осіб-підприємців. Розподіл кількості 

підприємств по роках наведено у графіку нижче. 

 
Кількість підприємств за розмірами  
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В населених пунктах Коростенської міської територіальної громади 

підприємництво переважно представлене малим бізнесом в сфері торгівлі та 

наданні послуг громадського харчування. Фермерське та сільське господарство 

розвивається у с. Мединівка (ФГ «Кучер і Мед»), с. Стремигород (ТОВ «Зоря-

Стремигород»), с. Бехи (ФГ «Коростень молоко»), с. Холосне  
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(ТОВ «Український Харчовий Альянс ЕКО»), с. Грозине (ТОВ «ДФУ АГРО»),  

с. Михайлівка (ТОВ «Ниви Полісся»). 

Надходження до бюджету громади від сплати єдиного податку становлять 

55,6 млн. грн, що на 14,1 млн. грн. більше очікуваного показника та на 18,6 

млн. грн більше показника 2020 року. Приріст суми надходжень від сплати 

єдиного податку пояснюється збільшенням доходів у звітному періоді 

підприємств ІІІ-IV групи та приєднанням до Коростенської громади 43 

населених пунктів.  
Сума єдиного податку по роках 
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На території громади діє Центр підтримки підприємництва, яким надано 

163 консультації за 2021 рік. Центром надання адміністративних послуг 

забезпечується надання 328 послуг (на 142 більше очікуваного рівня), зокрема, 

з питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, речових прав 

на нерухоме майно, виробництва та обігу окремих видів продукції, 

архітектурно-будівельної діяльності, видачі документів дозвільного характеру. 

Протягом звітного періоду до відділу організації надання адміністративних 

послуг надійшло 11268 заяв. 

Щорічний конкурс «Кращий підприємець року» відбувається на 

територіальному рівні, обласному та всеукраїнському. В звітному році 

перемогу здобули підприємці громади в 16 різних номінаціях, діяльність яких 

оцінювалась за економічними показниками.  На обласному рівні конкурсу 

«Кращий підприємець року» перемогу здобув  Ярмолюк Олександр 

Миколайович (АТ «Коростенський кар’єр»).  

З жовтня 2021 року на території Коростенської громади реалізовується 

проєкт для учнів старших класів «Школа підприємництва». Навчання 

проходить на базі міського будинку культури ім. Т.Г. Шевченко, в період 

суворих карантинних обмежень зустрічі відбувались онлайн через платформу 

ZOOM. Лекції практичного спрямування продовжуватимуться до травня  

2022 року. 
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В рамках Програми підтримки малого і середнього підприємництва 

реалізовуються заходи нормативно-правового регулювання підприємницької 

діяльності, інформаційно-консультативної підтримки, фінансової підтримки та 

формування інфраструктури. 

За звітний період проводились процедури розробки та прийняття 

регуляторних актів, прийняті рішення висвітлювались в засобах масової 

інформації громади. Корисна інформація, заходи та семінари для підприємців 

опубліковувались на сторінці Управління економіки в соціальній мережі 

Facebook та на офіційному сайті Коростенської міської ради.  

За звітний період одноразова підтримка для відкриття власної справи та 

часткове відшкодування відсотків по кредитам не надавалась, у зв’язку з 

відсутністю зацікавленості в даних програмах зі сторони підприємців громади.  

 

10. Торгівля, громадське харчування та побутові послуги 

За звітний період роздрібний товарообіг підприємств м. Коростеня  

(юридичних та фізичних осіб – підприємців), основним видом економічної 

діяльності яких є роздрібна торгівля, склав 2,4 млрд. грн. (розрахунково), або 

109,6% до 2020 року в порівняних цінах.  

У структурі роздрібного товарообігу підприємств частка продажу 

непродовольчих товарів склала 57% (54,5% у 2020р), продовольчих – 43% 

(45,5% у 2020р.). Карантинні обмеження, які запроваджують на території 

громади, сприяють збільшенню продажу товарів через Інтернет та мобільні 

додатки (до 10%). 

В м. Коростені протягом 2021 року розширили свою діяльність вітчизняні 

товаровиробники - мережа «Фоззі-фуд» (магазин «Траш» по вул. Сосновського, 

44), «Спорт-сіті» (по вул. Ш. Алейхема, 43), 2 великі магазини непродовольчих 

товарів в районі ринку та мережа фірмової торгівлі «Твій хліб». Мережа 

закладів ресторанного господарства збільшилась на 3 об’єкти: ресторан 

«Велика сова», піцерію та комплекс відпочинку «Здоровенькі були». Створено 

48 нових робочих місць (на 28 робочих місць більше запланованої кількості). 

Загальна площа закладів торгівлі збільшена на 2800 м² (на 2300 м² більше 

очікуваного рівня). Значного технічного переобладнання торгівельної мережі 

громади у звітному році не відбулося із-за  відсутності достатніх обігових 

коштів. 

У 18 населених пунктах із 43 приєднаних до коростенської громади, 

відсутні стаціонарні заклади торгівлі, а обслуговування жителів здійснюється 

фізичними особами-підприємцями  через виїзну торгівлю. 

Від провадження сезонної виїзної торгівлі прохолодними напоями, 

морозивом, овочами та окремими  непродовольчими товарами, до бюджету 

громади надійшло 54,5 тис грн., що  більше минулорічного на 8,5 %.  

Зростання цін на продукти за 2021 рік загалом склало 10,3%. Найбільше 

підвищення ціни було на такі продукти: олія +28,8%, цукор +27%, сало +25%, 

гречка +24%, хліб +33%, пиво +10%, тютюнові вироби  +16%,  бензин +25%, 

скраплений газ +52%. 
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При цьому відпускні ціни у товаровиробників харчових продуктів зросли 

від 17% до 23%. Подешевшали фрукти -10%.  

За захистом своїх прав до управління економіки звернулось 250 осіб, що 

на 4,6% більше минулорічного. 

За участі фахівців відділу проведено 106 спільних перевірок дотримання 

карантинних  та інших вимог закладами торгівлі, складено 46 протоколів про 

виявлені порушення. 

11. Демографічна ситуація 

Місто Коростень є одним з найбільших за чисельністю населення міст 

Житомирської області. На території Коростенської громади переважає міське 

населення, частка якого становить 85,6%, сільське населення – 14,4%. 

Розподіл населення в населених пунктах громади відображено в таблиці. 
Чисельність населення громади  

Адміністративно-

територіальна одиниця 

Чисельність населення, осіб Базисний 

темп 

приросту / 

скорочення, 

% 

Ланцюговий 

темп 

приросту / 

скорочення, 

% 

01.01.2002 01.01.2020 01.01.2021 

Коростенська міська рада 66 669 62 833 62 285 -6,6 -0,9 

міське населення 66 669 62 833 62 285 -6,6 -0,9 

Бехівський старостат 717 644 644 -10,2 0,0 

Васьковицький старостат 1 118 900 863 -22,8 -4,1 

Грозинський старостат 2 500 2 091 2 022 -19,1 -3,3 

Дідковицький старостат 1 209 625 621 -48,6 -0,6 

Каленський старостат 940 539 539 -42,7 0,0 

Кожухівський старостат 789 628 633 -19,8 0,8 

Малозубівщинський 

старостат 

753 777 784 4,1 0,9 

Михайлівський старостат 1 260 948 936 -25,7 -1,3 

Стремигородський 

старостат 

900 557 558 -38,0 0,2 

Ходаківський старостат 1 081 635 634 -41,4 -0,2 

Холосненський старостат 1 013 721 707 -30,2 -1,9 

Хотинівський старостат 1 886 1 634 1 571 -16,7 -3,9 

сільське населення 14 166 10 699 10 512 -25,8 -1,7 

 

За 2021 рік на території Коростенської міської територіальної громади 

смертність перевищила народжуваність в 3,4 рази: 2013 смертей (на 1,8 рази 

більше, ніж в 2020р.), 622 народжень (на 1,6 рази більше, ніж у 2020 році). 

Рівень смертності у 2020 році становив 1129 померлих, живонароджених – 390. 

Найбільшими старостинськими округами за чисельністю жителів є 

Грозинський (2022 особи) та Хотинівський (1571 особи), найменші – 

Каленський округ (539 осіб) та Стремигородський (558 осіб). 

За звітний період кількість шлюбів на 1,7 рази перевищує кількість 

розлучень (545 шлюбів, 317 розірвань шлюбів – 244 за рішенням суду, 73 за 

заявами). 
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За даними ДМС України в Житомирській області документи для виїзду за 

кордон на постійне місце проживання оформлено для 22-х громадян. 

Коростенським відділом міграційної служби протягом звітного року оформлено 

документи для виїзду за кордон 3233 особам, 3541 особа отримала паспорт 

громадянина Україна у вигляді ID-картки (з них 1104 паспорта отримані 

вперше, 5 – зразка 1994 року на підставі рішення суду). Громадянство України 

набули 30 осіб, оформлено 1 справу про визнання особою без громадянства. 

Прийнято документи на дозвіл на імміграцію від 38 осіб, для отримання 

посвідки на тимчасове проживання – 33 осіб, на постійне проживання – 23 осіб. 

За даними відділу реєстрації місця проживання за звітний період 

опрацьовано 3620 звернень з питань реєстрації/зняття (з них 2681 заяви на 

реєстрацію місця проживання, 939 заяв – зняття з реєстрації). Міграційний рух 

на території громади виглядає наступним чином: 

˗ 1083 особи зареєстровані в Коростенській міській територіальній громаді 

з інших населених пунктів; 

˗ 482 особи зняті з реєстрації в інші населені пункти; 

˗ 407 осіб зняті з реєстрації у зв’язку зі смертю (зняті по свідоцтву про 

смерть, за заявами); 

˗ 1185 осіб змінили місце реєстрації в межах громади; 

˗ 413 дітей зареєстровані вперше; 

˗ 50 осіб зняті з реєстрації за рішенням суду; 

˗ 524 осіб скористались послугою реєстрації місця проживання з 

одночасним зняттям з попереднього місця реєстрації; 

˗ 559 жителів Коростенської громади скористались вищезгаданою 

послугою в інших містах. 

Головними проблемами зниження народжуваності залишаються міграція 

молодого населення з селищ до міст обласного значення та за кордон, 

незадовільний матеріальний стан молодих сімей та відмова народжувати 

більше двох дітей в сім’ях. 

 

12. Грошові доходи та заробітна плата 

Для обчислення суми доходів враховуються доходи в грошовій чи 

натуральній формі, а також в іноземній валюті за кордоном з будь-яких джерел 

як на території України, так і за її межами (заробітна плата, соціальні та 

пенсійні виплати, стипендії, інші нарахування). 

Річний дохід на 1 жителя Коростенської громади розраховується як 

відношення суми загального фонду оплати праці (64,4%), пенсійних (29,4%) та 

страхових (0,4%) виплат, державних соціальних допомог (2,6%) та субсидій 

(2,1%), виплат по безробіттю (0,9%) до чисельності населення (сума виплат за 

рік склала 4189,8 млн. грн, чисельність населення 73 365 осіб) 
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Показники 
2020 р. 

звіт 

2021 р. 

план. 

2021 р. 

звіт. 

2021 р. звіт 

у % до  

2021 р. план 

Річний дохід в розрахунку на одного 

жителя, тис. грн. 
48,5 54,7 57,2 104,6 

Середній розмір заробітної плати по 

громаді, грн. 
9476,0 10036,0 10764,8 107,2 

 

Згідно ст.7, ст.8 Закону України «Про державний бюджету України на 

2021 рік» рівень мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 року становив  

6000 грн., з 01.12.2021 року – 6500 грн., у погодинному розмірі: з 1 січня – 

36,11 гривні, з 1 грудня – 39,12 гривні; прожитковий мінімум на 1 особу з  

1 січня становив 2189 гривень, з 1 липня – 2294 гривень, з 1 грудня –  

2393 гривні. 

 

Прожитковий 

мінімум, грн 2020 рік 

01 січня 01 липня 01 грудня 

2027,0 2118,0 2189,0 

2021 рік 2189,0 2294,0 2393,0 

Мінімальна заробітна 

плата, грн 
2020 рік 

01 січня 01 вересня 01 грудня 

4723,0 5000,0 - 

2021 рік 6000,0 - 6500,0 

 

Середній розмір заробітної плати станом на грудень 2021р. в Україні 

становив 13095,82 грн. (430€ за курсом НБУ).  

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника 

підприємств, установ, організацій (по юридичних особах та відокремлених 

підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) 

по Житомирській області у 2021 році становила 11356 грн. Темп приросту 

зазначеного показника відносно 2020 року становить 21,3%.  

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) за 

11 місяців 2021р. становив 111,3%. Відносно листопада 2020р. реальна 

заробітна плата збільшилась на 10,3%. 

За даними Коростенського ГУ ДПС у Житомирській області 

середньомісячна заробітна плата на території Коростенської міської 

територіальної громади станом на грудень 2021 року становила 10764,8 грн., 

що на 7,2% більше планового показника і на 13,6% більше показника 2020 

року. 

Згідно даних опитування жителів Коростенської громади, яке 

проводилось в рамках підготовки Стратегічного плану розвитку Коростенської 

міської територіальної громади до 2030 року, 47,7% респондентів зазначили, 

що мають низький рівень доходу (6 200 грн). Середньомісячний дохід 35,5% 

респондентів коливається у діапазоні від 6,2 тис. грн до 10,0 тис. грн.;  

10% жителів громади отримують дохід від 10,0 тис. грн до 15,0 тис. грн; 

 4% - від 15,0 тис. грн до 20,0 тис. грн;  2,8% жителів отримують дохід більше 

20 тис. грн. 
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13. Зайнятість населення та ринок праці 

Протягом 2021 року суттєвих коливань на ринку праці Коростенської 

громади не спостерігалося. 

В 2021 році послугами Коростенського міського центру зайнятості 

скористалися 3390 незайнятих громадян, в т.ч 2650 безробітних осіб (на 5% 

менше, ніж у відповідному періоді  2020 року), з них працевлаштовано  

2275 осіб (на рівні 2020 року), 116 осіб взяли участь в громадських роботах (в 

Коростенській міській організації товариства Червоного хреста України та в 

госпісі «Святої Олени»), яким було сплачено 588,2 тис. грн. (в тому числі  

294,1 тис. грн. з  бюджету громади). 

 Пропозиція робочої сили у 2 рази перевищує попит та на 4% перевищує 

запланований показник. Попит робочої сили зменшився на 17,1% порівняно з 

показником 2020 року. Значне перевищення пропозиції робочої сили над 

попитом пояснюється відсутністю роботи на території приєднаних сіл та 

значним рівнем нелегального працевлаштування на території Коростенської 

громади. На офіційному сайті Центру зайнятості опубліковано 289 вільних 

вакансій. Значний приріст вивільнених працівників пояснюється реформою 

децентралізації (під скорочення потрапили працівники сільських рад, освітніх 

закладів, медичних установ) та реорганізації підприємств (Коростенський завод 

«Залізобетонних шпал», ТОВ «Твій Хліб»). 

Згідно Програми зайнятості населення надається одноразова допомога 

для започаткування власної справи. Очікувалось виплатити 93,6 тис. грн. 

одноразової допомоги 2 особам у 2021 році, проте плановий показник не 

виконано. 

З фонду соціального страхування застрахованим особам сплачено  

38,2 млн. грн., що на 27,4% менше планового показника і на 20,1% менше 

показника 2020 року. 

Середній розмір виплати по безробіттю у 2021 році становив 4627,0 грн. 
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14. Соціальний захист населення 

Протягом звітного періоду всі види державних соціальних допомог, 

субсидії та пільги призначались та виплачувались вчасно, заборгованість по їх 

виплаті відсутня. Кількість отримувачів житлової субсидії на території 

Коростенської міської територіальної громади становить 7345 осіб, що на 0,8% 

менше очікуваного рівня. Сума виплачених субсидій за звітний період складає 

90,2 млн. грн., що на 14,5% більше очікуваного рівня та на 49,3% більше 

показника 2020 року. Збільшення виплат пояснюється збільшенням розміру 

нарахувань на 50% в період карантинних обмежень. 

Показники Коростенська МТГ 
2020 р. 

звіт 

2021 р. 

план 

2021 р. 

звіт 

2021  р. звіт 

у % до 2021 

р. план 

Вивільнення працівників (ст. 40 п.1 КЗпП), осіб 72 50 189 378,0 

Пропозиція робочої сили, осіб 700 900 936 104,0 

Попит робочої сили, осіб 563 506 467 92,3 

Навантаженість на одне робоче місце 2 4 2 50,0 

Одноразову допомогу для започаткування 

власної справи отримали, осіб 
1 2 0 0 

Виплачено одноразової допомоги для 

започаткування власної справи, тис. грн. 
59,4 93,6 0,00 0 

Виплачено з фонду соціального страхування 

застрахованим особам коштів, млн. грн. 
47,8 52,7 38,2 72,6 

Середній розмір виплати по безробіттю, грн. 3547,00 3901,7 4627,00 118,5 

Чисельність громадян, які скористались 

послугами служби зайнятості: 
3558 3250 3390 104,3 

Чисельність безробітних громадян, які 

перебували на обліку в державній службі 

зайнятості: 

- протягом року 

- станом на 01.01.22 

 

 

2704 

807 

 

 

2232 

725 

 

 

2650 

566 

 

 

118,7 

78,0 

Працевлаштовано  

- незайнятих громадян 

- безробітних, в т.ч. 

- молодь 

- тимчасово переміщених 

- учасники АТО 

1572 

760 

229 

4 

11 

1102 

590 

260 

2 

4 

 

1440 

1083 

343 

3 

15 

 

 

130,6 

183,5 

131,9 

150,0 

375,0 

 

Центром зайнятості надано 

- профорієнтаційних послуг 
3500 3200 3254 101,6 

Всього проходило профпідготовку, 

перепідготовку або підвищення кваліфікації за 

направленням центру зайнятості 

264 150 262 174,6 

Залучено до участі в оплачуваних громадських 

роботах, осіб 
130 110 116 105,4 

Фінансування громадських робіт, всього тис. 

грн. 

В т.ч. з бюджету громади 

700,00 850,0 588,2 69,2 

350,00 425,0 294,1 69,2 
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Кількість одержувачів всіх видів соціальних допомог та пільг налічується 

52 729 осіб, що на 11,3% перевищує плановий показник. Виплати в 2021 році 

становлять 237,0 млн. грн. (в т.ч. 90,2 млн. грн. - житлові субсидії), що на  

37,0 млн. грн. перевищує плановий показник. 

З метою підтримки незахищених верств населення надавалась 

гуманітарна допомога малозабезпеченим жителям громади, інвалідам, 

ветеранам війни, а також особам, які є переселенцями зі східних регіонів 

України продуктами харчування, одягом та засобами реабілітації. 

 

Показники 
2020 р. 

звіт 

2021 р. 

план 

2021 р. 

звіт 

2021р.  

звіт у % до 

2021р. план 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ 

Кількість одержувачів допомоги на дітей згідно 

з Законом України ―Про державну допомогу 

сім'ям з дітьми‖, тис. осіб 

1,9 1,95 1,7 87,1 

Кількість одержувачів державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, осіб 
225 270 262 97,0 

Кількість одержувачів тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, осіб 

17 19 15 78,9 

Кількість одержувачів державної соціальної 

допомоги інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам, осіб 

1007 995 1100 110,5 

Кількість одержувачів житлових субсидій, тис. 

осіб 
7,5 7,4 7,3 98,6 

Розмір суми виплачених субсидій, млн. грн 60,4 78,6 90,2 114,7 

Середній розмір субсидій, грн 711,8 890,0 1137,0 127,7 

Кількість пільгової категорії громадян, 

інформація про яких внесена до Єдиного 

державного автоматизованого реєстру 

пільговиків (ветерани війни, праці, громадяни, 

які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та 

інші пільговики), тис. осіб 

33,6 33,7 42,2 125,2 

Кількість одержувачів компенсаційних виплат – 

фізичних осіб, які надають соціальні послуги 

інвалідам та громадянам похилого віку (згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 

29.04.2004 №558), осіб 

213 220 56 25,4 

Видатки бюджету на надання допомоги сім'ям з 

дітьми, млн. грн 
58,6 59,5 65,5 110,0 

Видатки бюджету на надання пільг ветеранам 

війни, праці, громадянам, які постраждали 

внаслідок аварії на ЧАЕС та іншим пільговикам, 

млн. грн 

18,1 25,6 30,7 119,9 

Видатки бюджету на надання державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

млн. грн 

7,3 7,0 15,1 215,7 
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Видатки бюджету на надання тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, тис. грн 

169,6 310,0 190,5 61,4 

Видатки бюджету на надання державної 

соціальної допомоги інвалідам з дитинства і 

дітям-інвалідам, млн. грн 

25,7 28,0 34,7 123,9 

Видатки місцевого бюджету на надання 

компенсаційних виплат – фізичним особам, які 

надають соціальні послуги інвалідам та 

громадянам похилого віку (згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 

№558), тис. грн 

582,1 630,0 510,4 81,0 

 

Пенсійне забезпечення 

Фінансування пенсій в звітному році здійснювалось централізовано у 

встановлені терміни, протягом 2021 року заборгованість відсутня. Кількість 

одержувачів пенсій складає 27,7 тис. осіб, середній розмір пенсії – 3702,87 грн. 

Заборгованість по страхових внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування за 2021 рік становила 7,2 млн. грн. 

У зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної 

заробітної плати у грудні 2021 року відбувся перерахунок пенсій. 

Пенсійні виплати здійснюються через банківські установи та поштові 

відділення. 

 

Основні показники розвитку 
2020 

факт. 

2021 р. 

план 

2021 р. 

звіт 

2021р. звіт 

 у % до  

2021р. план 

Середньорічна кількість одержувачів 

пенсій, тис. осіб 
22,8 28,1 27,7 98,5 

Середньомісячний розмір пенсій в 

громаді, грн. 
2721,6 3603,34 3702,87 102,7 

 

Діяльність соціальних закладів 

Для підтримки, життєдіяльності та соціальної активності осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, ветеранів війни та праці, інших 

соціально-незахищених верств населення в громаді активно діють та 

співпрацюють такі соціальні заклади: 

˗ відділенням КУ «Територіальний центр соціального обслуговування» за 

звітний період надавалась допомога 1332 особам; 

˗ Будинок сестринського догляду надав медико-соціальну допомогу  

97 хворому; 

˗ ППО КУ «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та 

праці» за 2021 рік охоплено 328 осіб. 

 

15. Охорона здоров’я населення 

1. КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» 
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Коростенська центральна міська лікарня станом на 31.12.2021 року 

обслуговує 73,2 тис. населення, штатна чисельність закладу становить 741,5 од., 

тому є необхідність у розширенні персоналу.  

Назва категорії посад 

Кількість 

штатних посад 

станом на 

01.01.20. 

Кількість 

штатних посад 

станом на 

01.01.21. 

Кількість 

штатних посад 

станом на 

01.12.21. 

Лікарські посади 158,25 163,25 170,5 

Середній медичний персонал 327,0 322,5 317,5 

Молодший медичний персонал 153,75 152,75 151,0 

Спеціалісти (не медики) 33,75 32,75 35,75 

Інший персонал 68,75 70,25 66,75 

ВСЬОГО 741,5 741,5 741,5 

 

Потужність амбулаторно-поліклінічних підрозділів в 2021 році складає 

744 відвідувань у зміну. Спеціалістами амбулаторних підрозділів прийнято 

186004 пацієнтів та проведено 298 відвідувань на дому, що на 12,5% більше ніж 

в минулому році. Проліковано в цілодобовому стаціонарі 10321 хворих (2020р. 

- 8149), план використання ліжко-днів виконано на 80,9% (2020р. - 60,3%).  

Поліпшено організацію та якість профілактичної роботи із запобігання 

захворювань на туберкульоз, онкологічні захворювання та ВІЛ-інфекцію на 

первинному рівні, а саме: 

˗ виявлено хворих на туберкульоз при профоглядах – 3 особи; 

˗ проведено діагностичне рентгенографічне обстеження в кількості – 6251. 

˗ показник занедбалості онкологічних захворювань знижено на 4%; 

˗ виявлено серед візуальних форм занедбаних випадків онкологічних 

захворювань – 15,7%. 

Завершене будівництво 1-ї черги об’єкту «Реконструкція КНП 

«Коростенська ЦМЛ КМР» з будівництвом хірургічного корпусу по вул.  

М. Амосова, 8 в м. Коростень (1 пусковий комплекс: приймальне відділення 

екстреної медичної допомоги) – 16156,0 тис. грн. 

В 2021 році не виділено кошти на  реконструкцію: 

- лор-офтальмологічного корпусу для розміщення 34 ліжок акушерсько-

гінекологічного відділення (заплановано в 2022 році); 

- центрального стерилізаційного відділення, палат і вентиляційної системи 

цілодобового стаціонару. 

Розширено  спектр медичних послуг та методів малоінвазивної терапії: 

- створено відділення інтервенційної кардіології  та реперфузійної терапії; 

- введенно в експлуатацію ангіограф;     

- покращено матеріально-технічну базу КНП «Коростенська ЦМЛ КМР». 

Кількість лікарських відвідувань зросла на 19,5% порівняно з показником 

2020 року та на 8,9% більша очікуваного рівня. 
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Кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду лікаря, який надає 

первинну медичну допомогу становить 1619 осіб, що на 14,6% більше 

показника 2020 року. 

 

2. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» КМР 

На території Коростенської міської територіальної громади первинна 

медична допомога надається КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» КМР в повному обсязі. 

За звітний період лікарями закладу укладено 52355 декларацій з 

пацієнтами, що складає 68% від наявної кількості населення.  

В 2021 році в амбулаторіях закладу забезпечено доступність до 

приміщень маломобільних груп населення – встановлено пандуси, 

інформаційні таблички написані шрифтом Брайля. 

В квітні 2021 року відбулось розширення закладу, шляхом створення 

додаткових структурних одиниць – амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини в с. Васьковичі та 9 фельдшерських пунктів. 

Проведено капітальні ремонти приміщень другого поверху, вентиляційної 

системи поліклінічного корпусу дитячої поліклініки в м. Коростень та 

капітальні ремонти приміщень будинку культури в с. Грозине, куди перенесено 

структурний підрозділ підприємства та створено амбулаторію ЗПСМ. 

Працює попередній електронний запис пацієнта на прийом до сімейного 

лікаря, ведеться електронна карта пацієнта, виписується електронний рецепт по 

програмі «Доступні ліки» (серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, 

бронхіальна астма). 

 

Основні показники розвитку 
2020р. 

звіт 

2021р. 

план. 

2021р. 

звіт 

2021 р. звіт 

у % до 

2021 р. план. 

Забезпеченість лікарями загальної 

практики сімейної медицини, ставка 
44,5 43 43 100,0 

Частка населення, що отримує медичну 

допомогу у сімейних лікарів, % 
82 90 68 75,5 

Кількість лікарських відвідувань, тис. 

відвідувань 
191,7 210,3 229,0 108,9 

Кількість хворих з уперше в житті 

встановленим діагнозом активного 

туберкульозу, осіб 

17 18 15 83,3 

Кількість хворих з уперше в житті 

виявленим діагнозом злоякісного 

новоутворення, осіб 

188 170 171 100,5 

Забезпечення повноти охоплення 

профілактичними щепленнями, % 
80 90 92 102,2 

Кількість прикріпленого населення на 1 

штатну посаду лікаря, який надає 

первинну медичну допомогу, 

розрахунок 

1412 - 1619 - 
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16.  Освіта і наука 

Заходи, які проводились в сфері галузі «Освіта» здійснювались відповідно 

до Програми розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки. 

Рішенням сесії Коростенської міської ради №731 від 23.12.2021р. 

затверджено Стратегію розвитку освіти Коростенської  міської територіальної 

громади на 2022-2026 роки. Основними завданнями стратегії є формування 

ефективної мережі закладів освіти міської територіальної громади; 

забезпечення безпечних і комфортних умов навчання та праці; забезпечення в 

закладах освіти безпечного, доступного та мотивуючого до навчання освітнього 

середовища; створення в закладах освіти інклюзивного, розвивального 

освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування; 

забезпечення безперервного професійного розвитку педагогічних працівників; 

удосконалення системи національно-патріотичного виховання молоді; 

розбудова систем здорового та безпечного харчування; організація підвезення 

учнів та педагогічних працівників до закладів освіти; забезпечення фінансово-

господарської автономії закладів освіти.     

У зв’язку із створенням Коростенської міської територіальної громади з 

січня 2021 року мережа закладів освіти збільшилася на 13 закладів загальної 

середньої освіти та 2 філії, 10 закладів дошкільної освіти.  Таким чином мережа 

закладів освіти громади становить 56 закладів: 23 заклади загальної середньої 

освіти, 31 заклад дошкільної освіти та 2 заклади позашкільної освіти. 

У 2021р. на обліку у відділі освіти перебуває 3810 дітей від 0 до 6(7) 

років, з них 3437 проживають у міській місцевості, 373 – у сільській.  На кінець 

року у закладах дошкільної освіти виховується 2296 дітей від 1 до 6(7) років. З 

метою максимального охоплення дітей дошкільною освітою під соціально-

педагогічним патронатом перебуває 264 дитини 3-6 років. Рейтинговий 

показник охоплення дітей різними формами дошкільної освіти становить 

98,2%. 

З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, 

природних нахилів та здібностей, реалізації інтересів і потреб дітей у 

дошкільних закладах функціонувало 137 гуртків, якими було охоплено  

1494 дитини.  

В усіх закладах дошкільної освіти організовано 3-разове харчування 

дітей, з них у 2 ЗДО (Васьковицький та Малозубівщинський) функціонує  

2 групи короткотривалого перебування без організації харчування. Розмір 

батьківської плати за харчування однієї дитини в закладах дошкільної освіти 

міської місцевості встановлено у межах 60%, у закладах дошкільної освіти 

сільської місцевості з 01.09.2021р. 40% від фактичної вартості харчування на 

день. 

Усі заклади дошкільної освіти оснащені комп’ютерною технікою у 

кількості 104 штуки. Підключені до мережі Інтернет 22 садки міста та  

5 сільської місцевості, що сприяє використанню Інтернет-ресурсів в 

управлінській, навчально-методичній, освітній діяльності, роботі з батьками 

вихованців, громадськістю.  
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У 2021 році здобули базову середню освіту 808 учнів, з них з відзнакою – 

58; повну загальну середню освіту – 532, серед яких з відзнакою – 51, з них 

нагороджені золотою медаллю за високі досягнення у навчанні – 42, срібною 

медаллю за досягнення у навчанні – 9.  

Безоплатним харчуванням користуються 7860 учнів закладів загальної 

середньої освіти. 

Організовано новий освітній простір та створено безпечне освітнє 

середовище для учнів 1-4 класів, як відповідає всім методичним рекомендаціям 

Нової української школи та сприяє вільному розвитку творчої особистості 

кожної дитини. В навчальних приміщеннях створено навчальні центри 

(осередки): центри відкриттів, новин, матеріалів, комунікативні центри, тиші, 

вчителя та тематичні центри.  

В закладах освіти створено баланс між навчальними видами діяльності, 

ініційованими вчителями та самими дітьми. Всі вчителі 1-4 класів пройшли 

курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо навчання учнів 

відповідно до концепції «Нова українська школа». 

Заклади освіти в середньому на 85% забезпечені комп’ютерним 

обладнанням для здійснення освітнього процесу. Усі заклади міської місцевості 

та 8 закладів сільської місцевості підключені до мережі Інтернет, мають 

локальні комп’ютерні мережі, зони Wi-Fi, що дало можливість розширити 

мережу інформаційних ресурсів для формування єдиного інформаційно-

навчального середовища громади.  

У 2021 році на базі закладів загальної середньої освіти Коростенської 

міської територіальної громади функціонує 138 гуртків, до яких залучено  

2292 учні, що становить 26,4 % від загальної кількості. 

Протягом 2021 року вихованці гуртків брали активну участь в обласних 

інтелектуальних, творчих конкурсах та виставках, де вибороли 10 перших 

місць, 11 других місць, 16 третіх місць.  
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17.  Культура, туризм, екскурсійна діяльність 

В рамках Комплексної програми розвитку культури і туризму 

Коростенської міської територіальної громади в 2021 році проведено 

відзначення 14 державних дат, проведено 7 мітингів до пам’ятних дат,  

7 загальноміських заходів, 5 заходів на території громади (День села),  

6 концертних програм до професійних свят. 

Працівниками Палацу культури підготовлено більше 30 відео робіт до 

державних та релігійних свят, пам’ятних дат та ювілеїв класиків української 

літератури. А ролик до Дня міста набрав 59 тис. переглядів. 

Впродовж звітного періоду проводились охоронні заходи щодо 

збереження пам’яток національного і місцевого значень, набуття правового 

статусу пам’яток, які знаходяться на території Коростенської міської 

територіальної громади.  

На території громади знаходяться 242 пам’ятки історії, монументального 

мистецтва, архітектури, археології, природи (з них 108 на території приєднаних 

населених пунктів). 

Періодично здійснюється контроль щодо стану об’єктів історико- 

культурної спадщини на території громади, підтримується співпраця з 

організаціями, установами, підприємцями щодо утримання пам’яток в 

належному стані. Поновлено та розміщено інформаційні QR-коди на пам’ятки, 

які знаходяться в парку культури і відпочинку «Древлянський». 

Протягом 2021 року Коростенська громада була учасником  

2 туристичних виставок (м. Київ, м. Житомир), організатором 1 культурно-

Показники 
2020 р. 

звіт 

2021 р.  

план. 

2021 р. 

звіт 

2021 р. звіт 

у % до  

2021 р. план 

Кількість закладів загальної 

середньої освіти громади, 

в них учнів 

вчителів 

13 

 

7483 

681 

14 

 

7620 

660 

23 

 

8680 

865 

164,2 

 

113,9 

131,0 

Кількість закладів дошкільної освіти, 

в них дітей 

22 

2237 

22 

2360 

30 

2296 

136,3 

97,2 

Кількість випускників  9 класу, 

з них з відзнакою 

636 

42 

698 

- 

799 

59 

114,4 

- 

Кількість випускників 11 класу. 

З них нагороджено 

 

424 

40 

 

529 

- 

504 

51 

95,2 

Видатки бюджету громади на 

утримання дошкільних закладів 

освіти, млн. грн. 

88,3 97,1 127,5 131,3 

 

Видатки бюджету громади на 

утримання закладів загальної 

середньої освіти: 

- у т.ч. місцевий бюджет 

-у т.ч. освітня субвенція  (млн.грн) 

139,7 

 

 

35,6 

104,1 

147,8 

 

 

37,0 

110,0 

99,2 67,1 
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туристичної виставки (с. Ушомир)  та 1 конференції (народний музей історії 

села Паволоч). В конференц-залі Палацу культури впродовж 2021 року було 

проведено 35 заходів. 

Закладами Публічної бібліотеки Коростенської МТГ проводились 

різноманітні форми роботи для громади, як традиційні так і інноваційні: 

літературні марафони, вуличні акції, літературні алеї, поетичні присвяти, 

флешмоб, день літературного гурмана, часова телепортація, оpen-air, 

народознавчий мікс і т.д. В зв’язку з пандемією працівники бібліотек міста 

розширили  спектр онлайн форм роботи: віртуально-історична локація, відео 

репортаж спогадів, кінолекторій, віртуальний меморіал, віртуальне книжкове 

бюро, віртуальний бібліогід і т.д. Загальна кількість переглядів всіх 

бібліотечних інноваційно-віртуальних форм  масової популяризації книги у 

відео форматі становить  майже 245 тис. за рік. 

Протягом звітного року учні Коростенської міської школи мистецтв  

ім. А. Білошицького брали участь у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних 

конкурсах, багато з яких в зв’язку з карантинними обмеженнями  проводились 

онлайн, і на яких отримали призові місця (Латвія, Польща, Грузія, Білорусь та 

міста України). 

 

Показники 
2020р. 

звіт 

2021 р. 

план 

2021р. 

звіт 

2021р.звіт 

у % до 

2021р. 

план 

Видатки на культуру і мистецтво, всього, 

млн. грн. 
26,5 29,5 51,8 195,9 

Видатки на культуру і мистецтво з бюджету 

громади, млн. грн. 
25,9 28,8 37,2 129,1 

Видатки на загальноміські заходи, тис. грн. 

в т.ч. 
284,5 907,9 401,9 44,2 

Фінансування на поточний, капітальний 

ремонт та реконструкцію приміщень,  

тис. грн. в т.ч. 
469,9 1100,0 463,1 42,1 

Підписка періодичних видань в т.ч. 60,0 - 100,0 - 

Видатки на туризм, тис. грн. в т.ч. 50,0 40,0 20,0 50 

Кількість клубних закладів 

9 9 

1* -Палац 

культури 

та 21філія 

КМТГ 

- 

Проведено культурно-масових заходів, 

всього 

у тому числі : 

15 46 51 110,8 

- фестивалів, ярмарок 1 5 5 100 

- відзначення державних свят 15 13 20 153,8 

- мітингів 8 8 9 112,5 

- загальноміських заходів + ТГ 9 15 12 80 

- концертів до професійних свят 2 5 5 100 

Художніх колективів, аматорських 20 28 68 242,8 
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об’єднань, од. 

Кількість художній колективів, які мають 

звання «народний» 
9 - 12 - 

Кількість шкіл естетичного виховання 1 1 1 100 

Контингент учнів школи мистецтв  

ім. А. Білошицького 
640 640 660 103,1 

Взяли участь та перемогли в: 

-Міжнародних конкурсах 

- Всеукраїнських конкурсах 

- Обласних конкурсах 

8 

2 

7 

 

- 

6 

6 

 

27 

17 

7 

 

- 

283,3 

116,6 

Кількість бібліотек 

15 15 

1* ПБ 

КМТГ           

(ЦБ, 19 

філій) 

- 

Бібліотечний фонд, тис. прим. 310,8 - 459,1 - 

Кількість читачів, чол. 19200 21000 20700 98,5 

Проведення оглядових туристичних 

екскурсій 
84 120 139 115,8 

Зареєстровано відвідувачів та гостей міста 1036 1500 3756 250,4 

Участь у заходах з питань розвитку туризму 
2 - 3 - 

Участь у конкурсах в галузі туризму 5 5 1 20 

Випущено інформаційно-туристичної 

продукції 
6 - 4 - 

Кількість музеїв по місту, од. 5 5 5 100 

Кількість пам’ятників 132 133 242 181,9 

*- вказана кількість установ культури, які є юридичними особами. Всі установи мають відокремлені 

структурні підрозділи (філії) без права юридичних осіб.  
 

18.  Соціальна робота із сім’ями, дітьми та молоддю 

На обліку Коростенського міського центру соціальних служб перебуває 

137 сімей (302 дитини), які опинились в складних життєвих обставинах. 

Послугою соціального супроводу охоплено 55 сімей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах (135 дітей) та надано 1048 соціальних послуг.  

В 2021 році в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 

проведено: 

˗ круглий стіл на тему «Ні – насильству!»; 

˗ профілактичний захід для сімей з дітьми, які проживають в с. Мединівка 

та с. Великий Ліс щодо запобігання та недопущення насилля в сім’ї; 

˗ працівниками центру соціальних служб створено соціальний ролик «Не 

мовчи!», участь в якому взяли фахівці із соціальної роботи центру, інспектор 

ювенальної превенції Коростенського РУП та студенти ДНЗ «Малинського 

професійного ліцею територіального відокремленого підрозділу в  

м. Коростень». 

В рамках виконання функцій державного соціального інспектора щодо 

проведення вибіркового обстеження сімей та здійснення контролю за цільовим 
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використанням допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей одиноким 

матерям, створення належних умов для повноцінного утримання та виховання 

дітей проведено 56 перевірок. 

З метою попередження жорстокості серед молоді, профілактики злочинів 

та правопорушень в учнівському середовищі Грозинської гімназії, для учнів  

6-9 класів проведено інформаційно-профілактичний захід на тему «Стоп 

булінг» (спільно з БВПД Коростенським місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, сектором ювенальної превенції 

Коростенського РУП та СПДН ДОП). 

Протягом звітного періоду відвідано 111 опікунських сімей, складено 

акти оцінки потреб. За телефоном довіри звернулось 440 осіб. 

В громаді діють 9 дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та  

5 прийомних сімей (ПС), за допомогою яких забезпечується пріоритетне 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 

сімейні форми виховання 

Протягом звітного року виявлено та поставлено на первинний облік  

35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 

влаштовано: під опіку – 23 дитини; ДБСТ, ПС – 8 дітей; в сім’ю усиновлювачів 

– 2 дитини; в професійний технічно-навчальний заклад – 1 дитину; 1 дитина 

досягла повноліття. 

В 2021 році 22 дитини отримували одноразову допомогу по досягненню 

18 років. 

Із загальної кількості дітей (192 особи), які перебувають на обліку на 

праві приватної власності житло мають 26 дітей (з них 23 дитини перебувають 

під опікою, піклуванням; 2 – ДБСТ, 1 – на  повному державному утриманні). 

Мають житло на праві користування 155 дітей (з них 123 дитини перебувають 

під опікою, піклуванням; 30 – в ПС, ДБСТ (з них 2 дітей мають житло в 

непридатному стані). Не мають житла 11 дітей (1 дитина перебуває під опікою, 

піклуванням; 7 дітей – в ДБСТ, ПС; 3 дитини – в державних закладах). 

В звітному році придбано житло за кошти бюджету громади  

(149,8 тис. грн) та субвенції з обласного бюджету (150,0 тис. грн) для 1 особи з 

числа дітей, позбавлених батьківського піклування, в 2020 році – придбано  

2 житла. З державної субвенції на купівлю житла отримали кошти 4 особи з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

В комунальному закладі «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

«Джерело надії» Коростенської міської ради створено 3 групи дітей: 

˗ амбулаторна для дітей віком від 0 до 3-х років (по програмі раннього 

втручання) за направленням сімейного дитячого лікаря та дитячого невролога; 

˗ група щоденного перебування з індивідуальною реабілітацією 

(корекційними заняттями) для дітей віком від 2-х до 8-ми років з частковим 

денним доглядом та навчальним обідом; 

˗ група індивідуальної реабілітації, для дітей віком від 2-х до 8-ми років, 

які мають важкі наслідки хвороби центральної нервової системи (послуги 

фізичної, психолого-педагогічної реабілітації). 
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Всього в звітному році 95 дітей отримали послуги реабілітації (з них  

67 дітей послуги отримали вперше, 28 – повторно). Від загальної кількості 

дітей, які отримали послуги реабілітації в Центрі, 58 – це діти, віком від  

3-х років без інвалідності, в яких є загроза за станом здоров’я її отримати. 

Під час карантинних обмежень на території Коростенської громади, 

батькам було надане реабілітаційне обладнання по місцю проживання дитини 

та проводилось відео-консультування батьків з питань реабілітації дитини. 

 

19. Фізична культура і спорт 

На території Коростенської громади функціонує 2 стадіони,  

1 фізкультурно-оздоровчий комплекс, 20 спортзалів, 67 спортивних 

майданчиків (13 зі штучним покриттям), дитячо-юнацька спортивна школа,  

8 спортивних клубів Коростенського міського ЦФЗН «Спорт для всіх» та понад 

20 спортивних секцій, працює 4 фітнес-клуби та 1 спорткомплекс.  

З метою завершення реконструкції стадіону «Спартак» проведено 

оновлення майданчиків для ігрових видів спорту та реконструкцію 

футбольного поля, збудовано легкоатлетичну доріжку із штучним покриттям, 

скейт-парк. На базі ФОК стадіону «Спартак» проводяться змагання обласного 

та всеукраїнського рівня з різних видів спорту, обласні галузеві Спартакіади, 

навчально-тренувальні збори. Стадіон «Спартак» є однією з найкращих споруд 

в Житомирській області, яка пройшла ліцензування для проведення ігор 

чемпіонату України з футболу. 

Загальна кількість вихованців дитячо-юнацької спортивної школи 

(ДЮСШ) у 2020-2021 навчальному році склала 845 осіб. У вересні 2021 року 

введено нові штатні одиниці тренерів для організації навчально-тренерської 

роботи на базі спортивного залу в с. Грозине та закладів загальної середньої 

освіти в с. Грозине, с. Мала Зубівщина, с. Кожухівка, с. Сарновичі та  

с. Васьковичі. 

У 2021 році функціонують 35 спортивних клубів-громадських 

організацій, з них 2 ГО відкрито у звітному році. 

За звітний період проведено 263 спортивних заходів, у тому числі 

організовано та проведено 23 міських змагань з різних видів спорту, 

забезпечено участь спортсменів міста у 85 обласних, 109 всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях та у 11 турнірах різних рівнів. Проведено  

35 навчально-тренувальних зборів. 

Присвоєно стипендії міського голови 23 спортсменам громади, з них  

16 спортсменів з олімпійських видів спорту і 7 з не олімпійських видів спорту. 

В селах Коростенської міської територіальної громади найпоширенішими 

видами спорту є футбол та волейбол. 
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20.  Інформаційний простір 

У 2021 році продовжено роботу з удосконалення висвітлення 

життєдіяльності громади засобами масової інформації різних видів та форм 

власності. 

На території Коростенської громади діють 3 газети («Іскоростень», 

«Приватна газета», «Наш край»), телебачення («Коростень ТБ») та радіо 

(«Коростень ФМ»). 

Протягом року інформація про події в місті Коростені висвітлювалась 

телеканалами «1+1», «Інтер», «СТБ», «5 канал», «Першим Національним», 

«Житомир.today», «Youthmedia», «Діловий Слов’янськ», Житомирською 

телерадіокомпанією, радіо «Житомирська хвиля», «Рекорд», «Русское радио», 

газетами «Житомирщина», «Субота», «2000», «Факти», «Експрес», «Голос 

України» тощо.  

Важлива інформація для громадян та події, які відбуваються на території 

Коростенської громади, висвітлюються на офіційних сторінках структурних 

підрозділів  міської ради: офіційний сайт Коростенської міської ради, соціальна 

мережа Facebook та Instagram. 

КП «Творче об’єднання «Коростеньмедіа» використовує в роботі 

високоякісне сертифіковане обладнання з дотриманням прийнятних стандартів 

у сфері телекомунікацій для виробництва телепрограм і трансляції їх в ефірі. 

КП КМР «ТО «Коростеньмедіа» виходить в ефір 24 години в цифровому 

форматі та є в ефірі усіх кабельних операторів Коростеня. В 2021 році на каналі 

«Коростень ТБ» з’явились нові телевізійні програми: «Зелений патруль», 

«Прості. Роботящі. Невідомі», «Ваш лікар» та інші. Щовівторка запроваджена 

нова телерадіопрограма в прямому ефірі «Коростенського телебачення» та 

радіо «Коростень ФМ» на хвилі 107.5 «Гаряча лінія Коростеньмедіа», під час 

якої посадовці, фахівці, представники комунальної сфери порушують актуальні 

теми життя громади, відповідають на дзвінки та повідомлення які надходять під 

час програми. 

Основні показники розвитку 
2020р. 

звіт 

2021р. 

план. 

2021 р. 

звіт. 

2021р. звіт 

у % до 

2021р. 

план 

Кількість проведених спортивних заходів, 

од., у т.ч.: 
228 179 263 146,9 

- міських змагань, од. 12 18 23 127,7 

- участь у обласних змаганнях, од. 60 24 85 в 35 разів 

- участь у всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях, од. 
92 64 109 170,3 

- участь у турнірах різних рівнів, од. 
20 20 11 55,0 

- навчально-тренувальні збори, од. 44 53 35 66,0 

Фінансування спортивних заходів, тис. грн 1928,0 1900,0 1650,0 86,8 
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Ефірний час FM-радіо заповнений програмами виключно власного 

виробництва, на радіо у вересні 2021 р. запроваджені програма «Топ тижня», 

яка виходить щоп’ятниці. Сітка ефірного часу збільшена з 4 годин до 7. 

Газету «Іскоростень» визнано в ТОП-10 найтиражніших видань області. 

Кількість передплатників збільшилась на 28% (2450 передплат, з них  

130 – продаж). 

 

21.  Житлово-комунальне господарство 

Протягом 2021 року в сфері житлово-комунального господарства 

реалізовувались заходи в рамках «Програми благоустрою Коростенської 

міської територіальної громади на 2018-2021 роки», «Програми розвитку 

житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної 

громади на 2017-2021 роки» та «Екологічної програми Коростенської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки». 

 

1. Ремонт і утримання доріг та тротуарів, об’єктів вулично-дорожньої 

мережі, створення безпечних умов для учасників дорожнього руху 

Загальна протяжність доріг на території Коростенської громади складає 

642,3 км (міські дороги – 354,3 км, сільські – 218,4 км). 

Протягом 2021 року проведений капітальний ремонт доріг: 

˗ по вул. Сосновського, площею 3822 м² на суму 1640,3 тис. грн.; 

˗ по вул. І. Котляревського, площею 3576 м² на суму 1239,9 тис. грн. 

Ремонт тротуарів виконано: 

˗ по вул. Залізнична, площею 780 м²; 

˗ по вул. Сосновського, площею 501 м²; 

˗ поточний ремонт по м. Коростень (субвенція обласного бюджету):  

вул. В. Стуса, вул. Грушевського, 54, ділянка від вул. Шевченка до вул. 

Героїв Небесної Сотні, на суму 163,2 тис. грн. 

Протягом звітного періоду комунальним виробничо-господарським 

підприємством було виконано поточний ремонт доріг на 66-ти вулицях та 

провулках територіальної громади (площею 22,042 тис. м²); проведено 

профілювання вулиць в населених пунктах (площею 973,2 тис. м²); виконано 

поточний ремонт тротуарів (площею 0,94 тис. м²); роботи з прибирання вулиць; 

нанесено розмітку на 16 вулицях міста площею 1,841 тис. м²; замінено 57 ламп 

в світлофорних об’єктах та 41 дорожній знак; на мережах вуличного освітлення 

були виконані роботи з заміни ламп (121 шт.), світильників (120 шт.), кабелю 

(804 м.п.), виконано підвіс нового кабелю (3454 м.п.) та проводів (218 м.п.); 

проведено роботи з технічного обслуговування системи відеоспостереження 

«Безпечне місто» на суму 40,730 тис. грн;. 

З метою покращення безпеки дорожнього руху біля закладів освіти по 

вул. Грушевського та по вул. Селезньова встановлено попереджувальні 

манекени в кількості 4 шт. на суму 45,0 тис. грн. (субвенція обласного 

бюджету). 
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2. Реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання 

На балансі КП «Теплозабезпечення» знаходиться 38 котелень, з них  

34 – експлуатуються підприємством, 4 – перебувають в оренді. Одна котельня 

працює на альтернативних видах палива, дві – комбіновані (газ, тверде паливо) 

та 31 – на природному газі. Близько 53% теплових мереж знаходиться в 

експлуатації більше 15 років, загальна зношеність мереж становить 36%. 

В 2021 році за рахунок коштів бюджету громади проведено 

реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів теплопостачання на суму 

3437,77 тис. грн. 

Станом на 01.01.2022р. всі житлові будинки міста, які опалюються 

підприємством, обладнано приладами комерційного обліку. 

На погашення заборгованості з різниці в тарифах підприємству виділено з 

державного бюджету кошти в сумі 40,2 млн. грн. 

Згідно схеми оптимізації теплопостачання у 2021 році було проведено 

відключення від системи централізованого постачання 18 житлових будинків 

(по вул. Грушевського, 46, вул. Шевченка, 44, 77, 77-а, 83, пров. Гербовий, 10,  

вул. Сонячна, 6, 10, вул. І. Франка, 9, вул. Героїв Небесної Сотні, 26-а,  

вул. С. Кемського, 42). 

 

3. Реконструкція та капітальний ремонт об’єктів водопровідно-

каналізаційного господарства 

За кошти бюджету громади КП «Водоканал» було проведено: 

˗ капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Г. Скоровороди,  

вул. Гастело (загалом 427,6 м.п.), капітальний ремонт каналізаційної мережі по 

вул. Коцюбинського – вул. Базарна (200 м.п.), каналізаційної мережі по  

вул. О. Теліги ; 

˗ придбано 7 шт. пожежних гідрантів, 29 шт. запірної арматури, 

лабораторне обладнання, насосний агрегат для перекачки мулу на очисних 

спорудах каналізації. 

Протягом звітного року підприємством ліквідовано 254 витоки, виконано 

4740 заявок по каналізації, відремонтовано 62 засувки та 56 насосів, 

виготовлено та встановлено на вулицях міста 77 залізобетонних кришок. 

 

4. Покращення зовнішнього вигляду житлового фонду, подовження 

терміну експлуатації конструктивних елементів будинків 

В рамках «Положення про дольову участь співвласників у фінансуванні 

робіт з реконструкції, капітального ремонту багатоквартирних житлових 

будинків» з бюджету громади було профінансовано 626,369 тис. грн. для 

проведення капітальних ремонтів конструктивних елементів у 8-ми житлових 

будинках: ОСББ «Чолівська, 7», ОСББ «Чолівська, 9», ОСББ «Білокоровицьке 

шосе, 6», ОСББ «Грушевського, 72-а», ОСББ «Чолівська, 8», ОСББ  

«Кралі, 65-а», ОСББ «Чолівська, 17», КВЖРЕП №1. 

В рамках «Порядку відшкодування з міського бюджету відсоткових 

ставок за кредитами, залученими ОСББ міста Коростеня» протягом 2021 року 

проводилось відшкодування відсотків по 22 Компенсаційним угодам. 
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З Револьверного фонду, створеного на базі ГО «Спілка голів ОСББ 

«Солідарність», протягом звітного року кошти отримали 8 ОСББ: 

«Сосновського, 52-а», «Коростень Центральне», «Модний дім», «Золоте коло», 

«Шевченка, 5», «Основа-1», «Дім нашої мрії», «Білокоровицьке  

шосе, 6». 

 

5. Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-

комунального господарства  

За 2021 рік придбано: 

˗ КП «Водоканал» спеціалізована аварійно-ремонтна майстерня на базі 

Citroen Jumper та Iveco DAILY; 

˗ КВГП – вакуумно-підмітальна машина, 2 сміттєвози, автовишка. 

 

6. Впорядкування місць відпочинку, озеленення міста 

Протягом 2021 року комунальним виробничо-господарським 

підприємством видалено 308 аварійних та буреломних дерев; проведено 

омолодження та санітарне обрізування дерев; видалено 7225 шт. чагарників;  

висаджено 0,894 тис. м² квітників, проводились роботи до святкування (Дня 

Незалежності, фестивалю дерунів, новорічних свят) та ін. 

За 2021 рік встановлено 25 лавок для відпочинку; облаштовано 

майданчик для ТПВ по вул. Зарічна; проведено фарбування лавок для 

відпочинку на площі Молоді Коростенщини ХХ ст., на центральній площі та по 

вул. Грушевського; проведено ремонт стели «Коростень» (мікрорайон Чолівка) 

та пішохідного мосту в мікрорайоні Бровар по вул. Древлянська (часткове 

відновлення покриття мосту). 

Протягом звітного року продовжувались роботи з благоустрою території 

парку «Древлянський» - влаштування відкритого та закритого водовідводу, 

огорожі паркану, 285,2 м.п. бордюру та 225,2 м² тротуарної плитки, 

облаштування зони відпочинку. 

За кошти обласного бюджету КВЖРЕП №1 придбано та встановлено на 

прибудинкових територіях житлових будинків 3 дитячі майданчики  

 

7. Забезпечення чистоти міста 

На прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста 

Коростеня облаштовано 93 майданчики для збору ТПВ (450 контейнерів). 

Наданням послуги охоплено 87% від загальної чисельності населення міста. 

Протягом 2021 року комунальним виробничо-господарським 

підприємством ліквідовано 1162 м³ стихійних сміттєзвалищ, проведено поточні 

ремонти мереж зливової каналізації (замінено 34 люки на колодязях зливової 

каналізації, прокладено 33 м.п. нових трубопроводів по вул. В. Стуса,  

вул. Залізнична, проведено реконструкцію системи зливової каналізації по  

вул. С. Кемського). 

За звітний період проведено ремонт 12 колодязів та 251 дощоприймача, 

прочищено 283 м.п. водостоків.  
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8. Надання ритуальних послуг та благоустрій місць поховання 

Протягом року по утриманню та ремонту кладовищ виконано робіт на 

загальну суму 865,5 тис. грн., а саме: 

˗ вивезено 2915,4 м³ сміття, 

˗ проведено ремонт огорожі кладовищ в мікрорайонах Чолівка, Пашини, 

Чигирі та в с. Грозине,  

˗ проводилось водоемульсійне та олійне фарбування туалетів та огорож 

всіх кладовищ, 

˗ прибирання чагарників та трави, 

˗ ремонт воріт на кладовищах мікрорайону Чолівка, по вул.  

І. Котляревського. 

Показники розвитку 
2020 рік 

звіт 

2021 рік 

план. 

2021 рік 

звіт 

2021р. 

звіт у % 

до 2021р. 

план. 

Наявність житлового фонду на кінець 

року, тис. м² 

930,064 945,664 945,664 100,0 

Вартість житлово-комунальних 

послуг, всього, млн. грн 

201,12 235,30 289,03 122,8 

у т.ч.: з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій, млн. грн 

17,80 19,80 19,80 100,0 

централізованого опалення та 

гарячого водопостачання, млн. грн 

125,90 141,10 

 

198,90 140,9 

централізованого водопостачання та 

водовідведення, млн. грн 

54,00 70,30 67,20 95,6 

Вивезення побутових відходів, 

млн. грн 

3,42 4,10 

 

3,13 76,3 

Кредиторська заборгованість у 

житлово-комунальному господарстві, 

всього, млн. грн 

153,58 136,10 167,92 123,3 

з неї: за спожитий природний газ, 

млн. грн 

132,20 

 

125,30 145,30 115,9 

Електроенергію, млн. грн - - - - 

Дебіторська заборгованість у 

житлово-комунальному господарстві, 

всього, млн. грн 

89,68 

 

82,61 

 

108,05 130,7 

Обсяг інвестицій у житлово-

комунальне господарство, всього, 

млн. грн 

6,30 

 

46,00 22,80 49,5 

з них: з місцевих бюджетів, млн. грн 4,00 41,60 16,70 40,1 

державного бюджету, млн. грн - - - - 

Обсяг боргу населення, млн. грн 81,67 67,62 96,40 142,5 

Рівень оплати населенням житлово-

комунальних послуг, % 

89,50 93,40 88,58 95,2 
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22.  Навколишнє природне середовище 

Одним із пріоритетних напрямків в роботі по покращенню екологічного 

стану території громади є розв’язання проблем у сфері поводження з відходами. 

Основну складову в загальній масі відходів, що утворюються в громаді, 

займають тверді побутові відходи та виробничі відходи IV класу небезпеки, які 

вивозяться на сміттєзвалища. 

У м. Коростень відходи вивозяться на полігон ТПВ, який експлуатується 

з 1975 року. Протягом 2013-2018 років за рахунок коштів державного бюджету 

проводились роботи з реконструкції полігону ТПВ. Відповідно до проектно-

кошторисної документації загальна вартість проекту становила (на 2018 рік) 

186 532,392 тис. грн. З початку будівництва на реалізацію проекту з державного 

бюджету надійшли кошти в сумі 44 570,842 тис. грн. Було реалізовано частину 

заходів з впорядкування полігону, зокрема планування з підсипкою ділянок, 

підготовлення основи полігону, облаштування фільтраційного екрану з 

бентоматом площею 19,100 тис. м², проведено благоустрій під’їзних доріг, 

встановлено 560 м.п. залізобетонної огорожі території полігону. 

Протягом 2019-2021 років роботи з реконструкції полігону не 

проводились у зв’язку з відсутністю фінансування. 

В приєднаних населених пунктах територіальної громади взагалі відсутня 

система поводження з ТПВ, що призводить до формування несанкціонованих 

звалищ в природних рельєфних утвореннях (балках, ярах, долинах річок) і 

високої ймовірності екологічної небезпеки, оскільки стічні води, насичені 

забруднюючими речовинами, потрапляють у водні об’єкти. Вивіз побутових 

відходів здійснюється лише в с. Грозине та с. Михайлівка і лише від 

багатоповерхових будинків, в приватному секторі послуга не надається.  

Відсутність на території Коростенської громади сміттєпереробного та 

сортувального комплексу призводить до того, що на полігон та сміттєзвалища 

потрапляє значна частина відходів, які мають ресурсну цінність і підлягають 

переробці (пластикове пакування продуктів щоденного вжитку). В с. Клочеве 

залишається незавершеним будівництво пункту складування відходів 

дезактивації «Коростенський», в якому знаходиться 7,8 тис. м³ відходів. 

Невирішена проблема замулення та обміління русла р. Уж. Щорічне 

зменшення кількості атмосферних опадів, випаровування, дефіцит води в 

період повені, заростання та зменшення дебіту притоків р. Уж обумовлює 

нестачу та погіршення біологічних якостей поверхневої води, щорічного 

зменшення рівня води. 

За результатами гідрохімічних досліджень якості, річкова вода, яка 

надходить до м. Коростеня, вже забруднена та по своїм мікробіологічним і 

санітарно-хімічним показникам не відповідає вимогам нормативних 

документів. 

На якість водних ресурсів р. Уж негативно впливає робота міських 

очисних споруд каналізації, які експлуатуються з 1978 року та потребують 

значних капіталовкладень для їх реконструкції з розширенням потужностей до 

15 тис. м³/добу. Останні роботи по розчищенню річки (4 ділянки в межах міста) 

відбувались у 2019-2020 роках. 
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В населених пунктах громади, де є свердловини і здійснюється 

централізоване водопостачання (с. Бехи, с. Вороневе, с. Іскорость) постає 

питання щодо необхідності будівництва каналізаційних мереж та очисних 

споруд каналізації, що потребуватиме також значних капіталовкладень. В 

інших селах, де жителі до останнього часу брали воду з колодязів, у зв’язку зі 

зменшенням в них рівню води гостро постає питання щодо необхідності 

бюветів і свердловин. 

У багатьох місцях р. Уж прибережні смуги водних об’єктів захаращені 

звалищами ТПВ і будівельними відходами, тому постійно проводяться 

перевірки санітарного стану берегової зони. 

 

23.  Природна та техногенна безпека 

Протягом 2021 року на території Коростенської міської територіальної 

громади виникло 444 події, в яких загинуло 23 особи: 

˗ пожежі, вибухи – 4 особи; 

˗ на воді – 5 осіб; 

˗ ДТП – 10 осіб; 

˗ переохолодження – 1 особа; 

˗ при інших подіях – 3 особи. 

За результатами метеоспостереження: 

˗ максимальний рівень води в річці Уж зафіксовано 19 березня (230 см.), 

мінімальний – 17 листопада (122 см.); 

˗ максимальна товщина льодового покрову в районі рятувальної станції 

зафіксована 9 грудня (18,5 см); 

˗ максимальна температура повітря зафіксована 23 червня (+34,5 ℃), 

мінімальна – 24 лютого (-19,9 ℃). 

За результатами радіаційного спостереження за рік, на підставі даних 

метеорологічної станції м. Коростень: 

˗ в повітрі максимальний рівень становив 21 мкР/г. мінімальний 15 мкР/г; 

˗ на ґрунті максимальний рівень 20 мкР/г, мінімальний 13 мкР/г; 

˗ на траві максимальний рівень 22 мкР/г; мінімальний 15 мкР/г. 

Протягом звітного року проведене спільне масштабне тренування «Дії 

органів управління та сил ланок територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Житомирської області при проведенні у режим 

функціонування в умовах особливого періоду», 14 спеціальних об’єктових 

навчань, 15 спеціальних об’єктових тренувань, 13 тренувань з персоналом 

потенційно-небезпечних об’єктів щодо локалізації та ліквідації аварій,  

74 протипожежних тренувань, виконано перевірку готовності до дій за 

призначенням Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді, 

перевірку консультаційного пункту щодо дій у надзвичайних ситуаціях при 

КВЖРЕП №1.  

24.  Охорона праці на виробництві 

За 2021 рік на території Коростенської міської територіальної громади 

сталось 12 нещасних випадків на виробництві, з них – 2 зі смертельним 
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наслідком, 2 – смерть на виробництві, 1 – гостре професійне захворювання (в 

2020 році – 8 випадків, 2 зі смертельним наслідком).      

        

25.  Зміцнення законності і правопорядку 

З 2021 року до обслуговування Коростенського районного управління 

поліції ГУНП відноситься 5 територіальних громад: Коростенська міська 

територіальна громада, Ушомирська сільська територіальна громада, 

Горщаківська сільська територіальна громада, Лугинська селищна 

територіальна громада, Іршанська селищна територіальна громада.  

Протягом 2021 року до Коростенського РУП ГУНП надійшло 18,1 тис. 

заяв і повідомлень, які внесені до єдиного обліку заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що на 14% більше, ніж в 

минулому році (15,4 тис. заяв). 

Із загальної кількості отриманих заяв та повідомлень 1412 мали склад 

кримінального правопорушення, з них 1029 – внесено до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, 383 матеріали приєднано до попередньо відкритих 

кримінальних справ. 

За звітний період шляхом вчинених дій було завдано матеріальних 

збитків на суму 4,5 млн. грн., з яких відшкодовано лише 322,8 тис. грн., 

накладено арешт на суму 1,4 млн. грн. 

Завдяки проведеній роботі працівниками поліції відбулося зменшення 

кількості вчинених крадіжок на 53,8% (з 426 до 277), квартирних крадіжок на 

23% (з 64 до 52), незаконних заволодінь (угонів) транспортними засобами на 

50% (з 28 до 14) та розбоїв на 66,7% (з 5 до 3). Проте у порівнянні з 2020 роком 

більше задокументовано кримінальних правопорушень, пов’язаних зі сферою 

службової діяльності (з 23 до 49). 

Силами працівників ювенальної превенції (правопорушення в дитячому 

та підлітковому середовищі) складено 508 адміністративних протоколи, що в  

4 рази більше, ніж у 2020 році. 

Працівниками сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної 

системи за вказаний період часу було складено 226 адміністративних 

протоколів. 

За 2021 рік працівниками сектору реагування патрульної поліції було 

складено 9,5 тис. адміністративних протоколів (794 протоколи в місяць), 

виявлено 190 фактів керування транспортними засобами особами, які 

перебували в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під 

впливом лікарських препаратів. 

 

26.  Цифровий розвиток та інформатизація громади 

Протягом 2021 року на території Коростенської міської територіальної 

громади впроваджувалась політика цифрової трансформації – забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів  на основі впровадження нових 

інформаційних технологій. 
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Враховуючи потребу щодо розвитку електронної демократії було 

впроваджено «Єдину платформу місцевої електронної демократії E-DEM», яка 

поєднує наступні сервіси:       

- «Місцеві електронні петиції»; 

- «Громадський бюджет»; 

- «Відкрите місто»; 

- «Електронні консультації з громадськістю». 

З метою підвищення рейтингу прозорості  діяльності виконавчих органів 

міської ради на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 

https://data.gov.ua/ опубліковано 108 наборів відкритих даних, розпорядником 

якої є Коростенська міська рада, у відповідності з компетенцією та сферами 

діяльності управлінь та відділів.  

На території громади функціонує державна платформа «єМалятко» — 

комплексна послуга для батьків новонароджених. За однією заявою, поданою 

онлайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати до 9-ти 

державних послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини. 

На даний час послуга впроваджена у повному обсязі. 

 Впроваджений геоінформаційний портал Коростенської міської 

територіальної громади вирішує завдання зі збору, зберігання, візуалізації й 

аналізу просторової та іншої пов’язаної з нею інформації про об’єкти, процеси і 

явища, які існують на території громади. Геоінформаційний портал забезпечує 

підтримку максимально обґрунтованих управлінських рішень з питань розвитку 

території муніципального утворення на основі оперативного надання всім 

суб’єктам, які здійснюють свою діяльність на території громади, повної 

об’єктивної інформації про доступні територіальні ресурси, об’єкти 

нерухомості, інженерної та транспортної інфраструктури, інформації про її 

розвиток і плановані зміни. 

Система «ГОЛОС» – це апаратно-інформаційний комплекс, який 

забезпечує можливість автоматизації повного циклу роботи ради в процесі 

підготовки та проведення засідань, публікації результатів та аналізу роботи 

депутатів і ради. Протягом звітного року всі сесії Коростенської міської ради 

транслювались онлайн, затверджені рішення опубліковані на Сервісі 

візуалізації роботи депутатів. 

Всі перераховані вище сервіси інтегровані в офіційний сайт 

Коростенської міської ради, який перетворився на портал територіальної 

громади і значно збільшив свій функціонал та перебуває в постійному оновлені 

для задоволення потреб жителів шляхом впровадження сучасних та 

перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності громади. 

 

27.  Розвиток старостинських округів 

В жовтні 2021р., відповідно до Закону України «Про внесення деяких 

законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост» утворено  

12 старостинських округів (Бехівський, Васьковицький, Грозинський, 

Дідковицький, Каленський, Кожухівський, Малозубівщинський, 

https://e-dem.in.ua/
https://budget.e-dem.in.ua/#/
https://consult.e-dem.tools/
https://data.gov.ua/
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Михайлівський, Стремигородський, Ходаківський, Холосненський, 

Хотинівський). 

Промисловість сільських населених пунктів налічує близько  

10 підприємств, зокрема: ТОВ «Бехівський гранітний кар'єр», ПрАТ 

«Бехівський спеціалізований кар’єр», ТОВ «Кар’єр Дідковичі», ТОВ «Ірша 

Граніт», ТОВ «ТД Коростенський завод теплотехнічного обладнання». 

На приєднаних територіях діяльність здійснюють близько  

30 агропідприємств, які переважно займаються рослинництвом (вирощування 

кукурудзи, соняшника, ріпаку, пшениці, сої). 

Торгівля продовольчими та господарськими товарами у селах 

старостинських округів здійснюється за рахунок Укоопспілки та приватних 

підприємств. 

В рамках долучення до державних програм підтримки виробників 

сільськогосподарської продукції та відповідно Постанови Кабінету Міністрів 

України №107 від 07.02.2018р. фізичними особами територіальної громади 

було отримано дотацію з державного бюджету за бджолосім’ї у розмірі  

248,04 тис. грн. 

За звітний період з бюджету громади виділено 20,3 млн. грн. на 

утримання та благоустрій приєднаних територій. 

Протягом 2021 року виконані наступні роботи: 

˗ капітальний ремонт частини будинку культури в с. Грозине для 

розміщення офісу старости Грозинського старостинського округу та  

приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини; 

˗ капітальний ремонт системи опалення, покрівлі будівлі приміщення офісу 

старости Холосненського старостинського округу. 

З метою забезпечення водопостачання сільських населених пунктів: 

˗ бювети з альтанкою встановлені в с. Мала Зубівщина, с. Хотинівка,  

с. Михайлівка, с. Стремигород, с. Новаки (за рахунок субвенції державного 

бюджету); 

˗ бювети – с. Михайлівка (2 шт.), с. Холосне, с. Нивки (за рахунок 

субвенції з обласного бюджету); 

˗ встановлення бюветів в с. Нивки, с. Берестовець, с. Каленське,  

с. Мединівка, с. Сингаї, с. Іскорость, с. Домолоч, с. Стремигород,  

с. Майданівка, с. Зубівщина (за рахунок субвенції обласного бюджету та 

частково кошти громади). 

В звітному періоді в населених пунктах Михайлівка та Сарновичі 

проведено освітлення вулиць, придбане та встановлене насосне обладнання 

«КНС с. Михайлівка». 

Для Малозубівщинського та Холосненського ліцеїв, шляхом 

співфінансування придбані шкільні автобуси. 

Асфальтобетонні дороги пневмо-струменевим способом ремонтувались в 

4 населених пунктах громади (с. Васьковичі, с. Михайлівка, с. Хотинівка,  

с. Бехи), поточний ремонт ґрунтових доріг (профілювання, підсипка) проведено 

по всім сільським населеним пунктам (загальна площа – 547 120 м²). 
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У зв’язку з поширенням на території України коронавірусної інфекції, 

введенням карантинних обмежень, культурно-масові заходи на території 

сільських населених пунктах проводились не в повній мірі. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


