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1. Промисловий комплекс  
В 2018 році спостерігалась стабільність в роботі промислового 

комплексу міста. Обсяг виробництва склав 4025,7 млн.грн., що на 8,5% 
більше, ніж в 2017 році.  

Індекс промислового 
виробництва, % 

 2018 р., 
млн. грн. 

2017 р., 
млн.грн. 

(з урах. інд. 
цін) 

2018 р. 
у % до 
2017р. 

(з урах. інд.  
цін) 

по 
області 

по 
Україні 

Обсяг промислового  
виробництва  4025,7 3711,3 108,5 97,3 101,1 

За звітний період зростання промислового виробництва по Україні 
склало 101,1%, по Житомирській області – спад на 2,7%.  

Індекси промислового виробництва по м. Коростень  
в розрізі галузей виробництва 

Показники 2018 р. 
прогноз 

2018 р. 
факт 

2017 р. 
факт 

Індекс промислового виробництва, %  107,6 108,5 101,4 
в т.ч.: - - - 
Добувна промисловість, % 110,0 107,7 182,7 
Виробництво харчових продуктів, % 100,5 52,2 92,1 
Хімічна промисловість, %  116,7 100,2 90,0 
Виробництво машин та устаткування, % 119,6 109,7 99,4 
Металургійне виробництво, %  100,2 109,5 112,3 
Легка промисловість (виробництво одягу), %  101,5 148,8 127,2 
Виробництво іншої неметалевої мінеральної  
продукції, %  129,8 197,7 74,8 

Деревообробна промисловість, % 110,0 95,5 104,8 
Виробництво електричного, електронного, 
оптичного устаткування, %  105,4 120,1 185,4 

Високі темпи нарощування обсягів виробництва в 2018 році 
спостерігались в галузях виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції, 
виробництва електричного, електронного, оптичного устаткування і 
виробництва машин та устаткування, в металургії та легкій промисловості.  

Суттєво зменшила обсяги харчова промисловість, що пов’язано з 
реструктуризацією підприємств з виробництва хлібобулочних виробів.   

В 2018 році до основного кола промислових підприємств включено           
5 підприємств — ТОВ «Коростенський щебзавод», ТОВ «Твій хліб»,                 
ТОВ «Коростенський індустріальний парк», Філія ТОВ «НВП «Олдем» 
Електромеханічний завод, ТОВ «Агрі-комм».  

Питома  вага обсягу реалізованої промислової продукції підприємствами 
м. Коростеня в області залишається не змінною та посідає друге місце після м. 
Житомир. Обсяг реалізованої промислової продукції на 1 коростенця склав   
51,7 тис. грн. 
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Обсяг реалізованої промислової продукції по містах 
за січень-жовтень 2018 року 

Обсяг реалізованої промислової продукції  
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 

 
Обсяг реалізованої 

промислової 
продукції на 1 

мешканця, тис.грн. млн. грн. у % до всієї  
реалізованої продукції 

Житомирська область  29,6 36174,3 100,0 
м.Житомир 51,2 13536,5 37,4 
м.Бердичів 30,7 2334,6 6,5 
м.Коростень 51,7 3289,7 9,1 
м.Малин 56,1 1470,9 4,1 
м.Нов.-Волинський 18,3 1032,3 2,9 

Щорічно географія та обсяги експорту продукції, що виготовляється в 
місті, розширюється. Промислові підприємства реалізували власну продукцію 
більш ніж 30 країнам світу. Найбільшими експортерами міста є                  
ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ», ПрАТ «Коростенський завод МДФ»,   
ПАТ «Коростенський кар’єр», ПП «ФФ НВО «Ельфа». 

Відповідно до заходів розвитку промислового комплексу, передбачених 
програмою економічного та соціально розвитку міста на 2018 рік, 
впроваджено випуск нових видів продукції та освоєні нові технології у 
наступних галузях: 

 Виробництво іншої неметалевої продукції: на ТОВ «Коростенський 
індустріальний парк» придбано та встановлено цифровий принтер для 
декорування керамічної плитки. На ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» 
оновлено виробничі потужності підприємства, проведено капітальний ремонт 
корпусу цеху та освоєно виробництво шпал СБЗ-0-3. 

 впроваджено вологу термообробку залізобетонних виробів та 
придбано автобетонозмішувач Sinotruk Howo – A-ZZ5257, що надасть 
можливість збільшить реалізацію розчинів та отримати додатковий дохід. 

 Деревообробна промисловість: на ПрАТ «Коростенський завод 
МДФ» освоєно нові види продукції – підлога ламінована з 4 V фаскою 32 
класу з товщиною 8, 10 та 12 мм.  

В травні розпочато монтаж обладнання для виробництва дверних 
полотен, який заплановано ввести в експлуатацію в І кварталі 2019 року. Крім 
того, розпочато будівництво головного виробничого комплексу ГВК-3 та 
пожежного депо. 

 Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції: На 
Філії ТОВ «НВП «Олдем» Електромеханічний завод впроваджено новий 
технологічний процес із намотки тороїдальних котушок вимірювальних 
трансформаторів, що дозволило розширити їх асортимент на 4 нових види - 
СА 911-35, СА 911-110, СА 921-110, СА921-35. 

Продовжується реалізація заходів з енергозбереження шляхом 
вдосконалення технологічних процесів та обладнання, переходом до 
використання led-ламп для освітлення офісних, складських  приміщень, цехів 
та територій. 
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Станом на 01.01.2019 року на промислових підприємствах основного 
кола працювало 3494 осіб, що на 5,2% більше, ніж в 2017 році.  

Нові робочі місця створені на: 
 ПрАТ «Коростенський завод МДФ» – 14 місць; 
 ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» – 1 місце; 
 Філія ТОВ «НВП «Олдем» Електромеханічний завод – 4 місця. 
На промислових підприємствах існує постійна потреба в робітничих 

кадрах: швачки, розкрійниці, бухгалтера, електрогазозварники, монтери колій, 
складачі поїздів, машиністи кранів та конвеєрів, муляра, тесляри, столяри, 
фрезерувальники, полірувальники, слюсари-ремонтники, водії 
навантажувачів, лаборанти, оператори розкрійного устаткування, інженери-
електрики та різноробочі.    

Середньомісячна заробітна плата по основному колу промислових 
підприємств міста в 2018 році складала 8418,1 грн., що на 31,0% (або на 
1992,6 грн.) більше, ніж в 2017 році та на 41% більше запланованого.  

Розмір середньої заробітної плати в промисловості  
міста Коростень 

Показник 2018 р., 
грн. 

2017 р., 
грн. 

2018 р.у % 
до 2017 р. 

Середня заробітна плата в  
промисловому комплексі міста Коростень 8418,1 6425,5 131,0 

в т.ч.: - - - 
Добувна промисловість, % 11940,8 9249,6 129,1 
Виробництво харчових продуктів, % 4308,0 4153,7 103,7 
Хімічна промисловість, %  9813,8 8160,9 120,3 
Виробництво машин та устаткування, % 5342,6 4185,3 127,7 
Металургійне виробництво, %  9625,1 7186,3 133,9 
Легка промисловість (виробництво одягу), %  3602,8 3108,0 115,9 
Виробництво іншої неметалевої мінеральної  
продукції, %  10333,9 5965,6 173,2 

Деревообробна промисловість, % 9537,1 7001,2 136,2 
Виробництво електричного, електронного, 
оптичного устаткування, %  2586,1 1855,7 139,4 

Ріст рівня середньої заробітної плати по всім галузям виробництва 
відбувся за рахунок підвищення рівня середньої заробітної плати. Найнижчий 
рівень оплати праці спостерігається в галузях виробництва електричного, 
електронного, оптичного устаткування, в легкій та харчовій промисловості. 
 

2. Енергетичні ресурси, енергозбереження, енергоменеджмент  
Енергетичні ресурси та енергозбереження 
Енергопостачальними підприємствами міста в 2018 році послуги з   

водо-, тепло-, газо- та електропостачання надавалися безперебійно та в 
повному обсязі.  

З метою скорочення споживання енергетичних ресурсів та видатків з 
міського бюджету на їх оплату, забезпечення комфортності перебування в 
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будівлях, установи та організації бюджетної сфери міста продовжують 
впроваджувати заходи з енергозбереження. 
 Водопостачання  

В звітному періоді КП «Водоканал» для всіх споживачів міста 
відпущено 1831,1 тис.м3 води, що на 2% менше показника 2017 року, та 
прийнято 1822,1 тис.м3 стоків, що на 5% менше аналогічного періоду. 
 Обсяг наданих послуг з водопостачання в розрізі споживачів: 
 для підприємств збільшився на 10,9% у зв’язку зі збільшенням потреби 

в воді при здійсненні господарської діяльності; 
 для населення зменшився на 3,5%, у зв’язку з встановленням в 2018 році 

лічильників на воду, що призвело до покращення обліку 
водоспоживання; 

 для бюджетних установ зменшились на 16,5%, у зв’язку з 
впровадженими заходами економії. 

  № 
п/п 

Назва показника Звіт 2018р. Звіт 2017р. 2018 р. у % 
до 2017 р. 

1 Відпущено води, всього тис. м3, в т.ч. 
- для населення 
- для бюджетних установ 
- для підприємств 

1831,1 
1416,6 

99,9 
314,6 

1870,7 
1467,3 
119,6 
283,8 

97,9 
96,5 
83,5 

110,9 
2 Прийнято стоків, всього тис. м3, в т.ч. 

- для населення 
- для бюджетних установ 
- для підприємств 

1822,1 
1330,2 
112,2 
379,7 

1916,1 
1396,1 
134,8 
385,2 

95,1 
95,3 
83,2 
98,6 

3. Тариф на воду, грн./ м3   
- для населення, бюджетних 

установ,  підприємств 

З 09.07.2018 
 

15,95/16,71* 

З 01.10.2017 
 
 11,72/12,52* 

 
 

136,1/133,5 

4 Тариф на стоки, грн./ м3  
- для населення, бюджетних 

установ, підприємств 

З 09.07.2018 
 

13,85/14,51* 

З 01.10.2017 
 

10,61/11,34* 

 
 

130,5/128,0 
5  Рівень оплати за спожиті послуги % 

- Населення 
- Підприємства 

 
89 

102 

 
96 
96 

 
Х 

* тариф на воду і стоки з використанням внутрішньо будинкових систем (багатоквартирні будинки).   
В зв’язку з підвищенням вартості електричної енергії та реагентів у     

2018 році в середньому на 36% збільшились тарифи на послуги 
водопостачання та водовідведення по всіх категоріях споживачів. 

 Рівень оплати за спожиті послуги населення міста зменшився і склав 
89%, натомість підприємства зріс і становив 102%. 

Теплопостачання 
В звітному періоді підприємством КП «Теплозабезпечення» реалізовано 

116,4 тис.Гкал теплової енергії, що становить 106,4% у порівнянні до           
2017 року (109,4 тис.Гкал), збільшення пов’язано зі зміною кліматичних умов 
в період опалювального сезону. 
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  № 
п/п 

Назва показника Звіт 
2018р. 

Звіт 
2017р. 

2018р. у % 
до 2017р. 

1 Реалізовано теплової енергії всього, тис. Гкал 
- населення 
- підприємства 
- бюджетних установ та організацій 

116,377 
95,750 
5,412 

15,215 

109,401 
89,717 
4,579 

15,105 

106,4 
106,7 
118,2 
100,7 

2 Діючі тарифи за опалення, (З ПДВ) � рн../ 
Гкал 

- населення 
- підприємства 
- бюджетних установ та організацій 

 
1677,71 
1672,68 
1650,21 

 
1227,33 
1659,88 
1790,10 

 
136,7 
100,8 
92,2 

3 Заборгованість за теплову енергію по 
споживачам, тис.грн. 

- населення 
- підприємства 
- бюджетних установ та організацій 

62239,7 
 

56453,6 
4095,9 
1690,2 

51062,3 
 

49012,1 
3080,6 
-1030,4 

121,9 
 

115,2 
133,0 
-164,0 

4 Рівень оплати за спожиті послуги 93,0 95,9 97,0 
В зв’язку з підвищенням вартості палива та природного газу  у  звітному 

періоді зросли тарифи на опалення для населення на 36,7%, для підприємств 
тарифи залишились на рівні минулого року, для бюджетних установ та 
організацій зменшились на 8%. 

В 2018 році показник заборгованості за теплову енергію збільшився по 
всіх категоріях споживачів. 

Через постійне зростання цін та недостатність фінансування, відкритим 
залишається питання забезпечення котелень необхідним обладнанням та 
матеріалами.  

Газопостачання  
В 2018 році населенню міста було відпущено 11648,8 тис.м3 газу, 

бюджетним установам та організаціям 32,4 тис.м3 газу, державним –           
42,3 тис.м3. По всім категоріям споживачів споживання газу скоротилось в 
середньому в 2 рази. 

Вартість природного газу збільшилась по всіх категоріях споживачів. 
Значне зростання тарифів на газ зумовлено багатьма чинниками, ключовим з 
яких – вимога Міжнародного валютного фонду (МВФ), з метою приведення 
тарифу на газ до європейського та світового рівня.  

Заборгованість по сплаті за природний газ від населення протягом 
звітного року зросла в 5 разів і становить майже 31 млн.грн. Основними 
причинами зростання є підвищення ціни на газ, зменшення на 32% кількості 
домогосподарств, які отримують субсидії та перерахунок існуючої на момент 
підвищення ціни заборгованості на діючий тариф. 

З метою отримання споживачем всього спектру послуг, в місті 
Коростень продовжує діяти Центр обслуговування клієнтів                            
ПАТ «Житомиргазу».  
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№ 
п/п 

Назва показника Звіт 2018р. Звіт 2017р. 2018р.  
у % до 2017р. 

1 Відпущено газу 
споживачам, всього тис.м3, 
в т.ч. 

- населення 
- місцевий бюджет 
- державний бюджет 

 
11691,4 

 
11648,8 

32,4 
42,3 

 
21229,1 

 
21043,2 

99,5 
86,4 

 
55,0 

 
55,0 
32,6 
48,9 

2 Заборгованість за 
природний газ, тис.грн. 

- населення 
- місцевий бюджет 
- державний бюджет 

 
 

30954,2 
- 

8995,5 

 
 

5965,9 
- 

39430,8 

 
 

в 5 разів 
- 

23,0 
3 Вартість природного газу: 

  
- для підприємств, в 

т.ч. бюджетних 
організацій/, 
грн./1000 м3 
 
 
 
 

 
 
 

для населення з 
лічильниками, 
грн./1000 м3 
 

- для населення без 
лічильників з ПГ 
(газова плита), 
грн./абонент* 
 

- для населення без 
лічильників з 
ПГ+ГК 
(газова плита + газова 
колонка), 
грн./абонент* 

 
 

Червень – 11417,36; 
Серпень – 11618,16. 

Для бюджету: 
з 01.09.18 р. -12779,9; 

10.09.18 р. – 13817,76; 
для промисловості: 

з 01.09.18.-13817,76; 
з 01.10.18.-15067,56; 
з 01.11.18.-14618,16; 
з 01.12.18.-13817,36 

 
6957,9; 

з 01.11.18. - 8548,9 
 
 
 

37,57; 
з 01.11.18.-156,45 

 
 
 

73,06; 
з 01.11.18.-201,75 

 

 
 

Січень – 8942,56; 
Лютий – 10258,55; 

Березень – 
9856,56; 

Квітень-Вересень – 
8922,36; 

Жовтень – 9435,36; 
Листопад -
10109,76; 

Грудень – 10335,36 
 

Січень-Березень - 
6879; 

Квітень – 6957,9 
 

 
Січень-Березень – 

48,84; 
Квітень – 49,40; 
Серпень – 37,57 

 
Січень – Березень - 

96,3; 
Квітень – 97,41; 
Серпень – 73,06 

 

 
 

134,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123,0 
 
 
 

 
в 3 рази 

 
 
 
 

176,0 

грн./абонент* - визначена вартість за 1 людину на місяць, яка користується газовою плитою або 
газовою плитою і колонкою (у разі відсутності лічильника).  
Електропостачання 
В 2018 році вартість електричної енергії за 1 кВт для підприємств, в 

тому числі бюджетних організацій та установ зросла на 16% та склала         
2,89 грн., для населення міста вартість залишилась на рівні показника 
минулого року. Збільшення вартості електричної енергії пояснюється 
збільшенням середньої закупівельної вартості сировини для отримання 
електроенергії, яку закуповує Україна. 
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  № 
п/п 

Назва показника Звіт 
2018р. 

Звіт 
2017р. 

2018р. у % 
до 2017р. 

1 Вартість електричної енергії, грн. 
 -    для підприємств, в тому числі 
бюджетних установ  
- для населення  

2,8934 
 

0,90 

2,4921 
 

0,90 

116,1 
 

100,0 
2 Заборгованість за електричну енергію, тис.грн. 

- населення міста та району 
- місцевий бюджет 
- державний бюджет 

 
4026,5 

21,9 
0,165 

 
3573,4 

0 
0 

 
112,7 

х 
х 

Енергетичний менеджмент 
В бюджетних установах та організаціях міста за допомогою 

інформаційної он-лайн системи продовжується здійснюватись моніторинг 
споживання енергетичних ресурсів. Так, за даними системи, за рахунок 
впровадження енергоефективних заходів та ощадного використання енергії 
закладами бюджетної сфери в 2018 році на 8% скоротився рівень споживання 
холодної води та на 2% - електроенергії, навіть незважаючи на проведення 
великої кількості ремонтних робіт. Видатки на оплату енергоносіїв в           
2018 році склали 26,8 млн.грн., що на 14,5% менше за минулорічний 
показник. 

В звітному періоді на впровадження заходів з енергозбереження в 
бюджетній сфері спрямовано близько 5,0 млн.грн., з яких 4,3 млн. грн. – в 
освітніх закладах (капітальний ремонт фасаду, заміна вікон, ремонт 
сантехніки, покрівель, встановлення приладів обліку, заміна ламп тощо). 

З метою заохочення працівників та керівників бюджетних установ міста 
до економного використання паливно-енергетичних ресурсів розроблено та 
затверджено Положення про матеріальне стимулювання ощадного 
використання (економію) паливно-енергетичних ресурсів в установах 
бюджетної сфери міста Коростеня.  

В 2018 році в рамках кредитної угоди з Північною екологічною 
фінансовою корпорацією NEFCO по проекту з термосанації будівлі Центру 
розвитку дитини №18 по вул. Мануїльського, 1 завершено перший етап 
будівельно-монтажних робіт. Завдяки проведеним заходам, а саме: заміна 
вікон та дверей на енергоефективні, утеплення фасаду та покрівлі, внутрішня 
температура в деяких приміщеннях закладу зросла з 16оС до 24оС. Надалі, з 
метою приведення температури до норм температурного режиму, визначених 
Державними санітарними правилами, в закладі планується встановити 
індивідуальний тепловий пункт (ІТП) із застосуванням механізму ЕСКО. 

На виконання заходів загальноміської програми «Впровадження 
системи енергетичного менеджменту в місті Коростень на 2017-2019 роки» та 
Днів енергії в звітному періоді організовано та проведено: 
 4 семінари-тренінги з питань енергоефективності та енергозбереження, 

2 з яких проведено із залученням консультантів Міжнародної 
Фінансової Корпорації IFC (охоплено близько 100 осіб); 
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 2 тематичні конкурси серед учнівської молоді та дошкільнят (учнівські 
енергоефективні проекти, виставка малюнків серед дошкільнят «Я - 
друг природи»), учасниками яких стали 9 шкіл та 22 садочки; 

 4 засідання Дорадчого комітету та ряд робочих зустрічей з 
представниками компаній, які працюють в сфері енергоефективності, 
щодо розвитку міста Коростеня в даному напрямку, в тому числі 
можливості реалізації ЕСКО - механізмів; 

 розроблена інформаційно-просвітницька продукція. 
В звітному періоді до Фонду «Регіональний центр економічних 

досліджень та підтримки бізнесу» в рамках проекту «Всеукраїнський 
інвестиційний портфоліо» подана проектна заявка по модернізації системи 
вуличного освітлення. 

Розпочато співпрацю з проектом ПРООН «Енергоефективність у 
громадських будівлях» в напрямку реалізації в місті енергоефективних 
проектів ЕСКО - механізму (енергосервісні контракти).  

Продовжена співпраця з громадською організацією «Екоклуб» м. Рівне 
та отримано суттєву допомогу інформаційною друкованою продукцією. 

Протягом звітного періоду з метою отримання досвіду в сфері 
енергозбереження і енергоефективності та на виконання зобов’язань в рамках 
співпраці з Європейською ініціативою «Угода мерів» активно приймалась 
участь в тематичних семінарах, тренінгах та он-лайн вебінарах. 

Серед населення популярним інструментом впровадження 
енергоефективних заходів залишається урядова програма «теплих кредитів». 
В звітному періоді уповноваженими установами – АТ «Ощадбанк»,              
АБ «Укргазбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк» – видано 95 кредитів на загальну 
суму 4,8 млн.грн., що в 2 рази менше за показник попереднього року.  

Проблемними питаннями впровадження системи енергетичного 
менеджменту залишаються: 
 незадовільний стан будівель установ та організацій бюджетної сфери 

(старі забудови), зношеність інженерних мереж; 
 недостатній рівень залучення позабюджетних коштів для впровадження 

енергоощадних та енергоефективних заходів; 
 обмеженість часу на освоєння державних субвенцій (особливо гостро 

проблема відчувається в галузі освіти); 
 незабезпеченість в повному обсязі установ та організацій, які 

фінансуються з міського бюджету, приладами обліку споживання 
енергетичних ресурсів; 

 низький рівень виконавської дисципліни та професіоналізму підрядних 
організацій при реалізації проектів; 

 недостатній рівень екологічної та енергоощадної свідомості громади. 
 

3. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій 
В 2018 році проведено 2 земельні аукціони, в результаті яких 

реалізовано 6 земельних ділянок: 4 – з правом оренди на суму  831,8 тис. грн. 
та право власності на 2 – з правом власності на суму 293,0 тис. грн.  
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В звітному періоді продано 9 земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна, на суму 12,2 млн.грн., із них до міського бюджету 
надійшло 2,7 млн.грн.  

В оренді фізичних та юридичних осіб перебуває 147 земельних ділянок. 
Сума коштів, яка надійшла до міського бюджету від оренди склала          
8 087,1 тис.грн., що на 64,7 тис. грн. менше ніж в 2017 році. 

Постійно проводиться контроль щодо поновлення договорів оренди, 
договорів сервітутного землекористування.                                                           

За використання земельних ділянок з порушенням земельного 
законодавства в звітному періоді до міського бюджету стягнуто у 
добровільному порядку 326,7 тис. грн. Загальна сума збитків по всім судовим 
11 справам, яку заявила Коростенська міська рада, становить 1,9 млн.грн., з 
них вже 128,4 тис.грн. прийнято на користь міської ради. 

Станом на 01.01.2019 року на обліку для безкоштовного отримання у 
приватну власність земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
учасників АТО перебувало 469 осіб. В звітному періоді розпочато виділення 
земельних ділянок в межах міста Коростеня учасникам бойових дій АТО, з 
них 67 земельних ділянок в районі вулиці Козака та 79 між вул. Григорія 
Сковороди та вул. Василя Стуса. В земельних масивах виділено 146 
земельних ділянок. Крім того, учасникам АТО в межах існуючої забудови 
виділено 21 земельна ділянка. 

За 2018 рік під об’єктами комунальної власності оформлено 42 земельні 
ділянки. 

Судова справа щодо повернення земельного масиву площею 78,0 га по 
вул. Гастелло завершена на користь Коростенської міської ради. Даний масив 
проходить процедуру перереєстрації за територіальною громадою міста 
Коростеня. 

                                                                              
Показники 

Одиниця 
виміру 

План 
2018р. 

Звіт 
2018р. 

Звіт 
2017р. 

2018 р. у 
% до 

2017 р. 
Проведено земельних аукціонів од. 2 2 1 200 

од. 7 6 9 66,7 Продано у власність земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення  га 16,0 20,3 3,5 580 
Сума коштів, які надійшли до міського 
бюджету від продажу земель 
несільськогосподарського призначення 

тис.грн. 10055,2 1124,8 6929,2 16,2 

од. 52 123 93 132,3 Передано в оренду земельних ділянок 
для здійснення підприємницької та 
іншої діяльності 

га 40,1 41,2  9,9 416,2 

Сума коштів, які надійшли до міського 
бюджету від оренди земельних ділянок  

тис.грн. 7505,1 8087,1 8151,8 
 

99,2 
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4. Будівельний комплекс, архітектура та містобудування    
Будівельний комплекс 
Будівельними організаціями міста за 11 місяців 2018 року виконано 

будівельних робіт на 146,1 млн. грн., що складає 9,4% від загального обсягу 
по області та в 1,6 рази більше показника 2017 року. 

Обсяги виконаних будівельних робіт по містах  (млн. грн.) 
  11 місяців 

2018 року 
11 місяців  
2017 року 

2018 р. до 
2017 р. у % 

Житомирська область  1548,6 1271,8 121,8 
м.Житомир 969,9 728,5 133,1 
м.Бердичів 19,5 10,4 187,5 
м.Коростень 146,1 91,2 160,2 
м.Нов.-Волинський 6,2 13,8 44,9 

За 9 місяців 2018 року прийнято в експлуатацію 2346 м.кв. загальної 
площі житла, що становить 90,5 % до січня-вересня 2017 року та 3,1% до 
загального обсягу по Житомирській області. 

На 9% збільшилась кількість працюючих на будівельних підприємствах 
міста. Середня заробітна плата зросла майже на 23 % і становила 5234 грн. 

У зв’язку із запуском восени 2018 році в Україні механізму  
«будівельної амністії» для садових, дачних та приватних будинків, що були 
збудовані в період з 05 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 рік без дозвільних 
документів загальною площею до 300 квадратних метрів, було введено в 
експлуатацію 48 збудованих та реконструйованих приватних житлових 
будинків.  

В 2018 році за рахунок коштів міського бюджету проведені капітальні 
ремонти клубу-філії №1 МПК ім.Т.Шевченка (198,0тис.грн.), освітлення МПК 
ім.Т.Шевченка (232,0 тис.грн.), центральної бібліотеки ім.М.Островського 
(270,5 тис.грн.).  
 Архітектура та містобудування 

В 2018 році відповідно до рішень Коростенської міської ради надано 33 
дозволи на розробку детальних планів території на об’єкти нерухомості щодо 
зміни цільового призначення земельних ділянок та з метою уточнення 
містобудівних умов та обмежень, з них 24 - детальні плани територій  
затверджені рішенням виконавчого комітету. 

За звітний період надано: будівельних паспортів забудови земельних 
ділянок – 41; містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок – 
7; паспортів прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності – 11; присвоєно (змінено) адрес об’єктам нерухомого майна – 130; 
висновків по погодженню  проектів землеустрою – 167; дозволів на 
підготовку вихідних даних  на проектування – 59; дозволів на можливість 
розміщення тимчасової споруди – 8; дозволів про надання пріоритету на 
розміщення зовнішньої реклами – 3. 

Згідно з Порядком залучення, розрахунку розміру і використання 
коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Коростень, до 
міського бюджету забудовниками в 2018 році сплачено 50,2 тис.грн. 
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Містобудівна документація 
В 2018 році Українським Державним науково-дослідним інститутом 

проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя укладено договір на 
виконання проектно-вишукувальних робіт «Внесення змін до генерального 
плану м. Коростень Житомирської області». Містобудівна документація 
пройшла комплексну державну експертизу в ДП «Укрдержбудекспертиза» та  
отримано позитивний експертний висновок. 

Сформований Реєстр вулиць та провулків міста Коростеня із 
врахуванням всіх перейменувань відповідно до Закону України «Про 
засудження комуністичного та націонал–соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». 

Затверджена науково-проектна документація «Історико-архітектурний 
опорний план з визначенням історичних ареалів м. Коростеня Житомирської 
області» та «Зони охорони пам’яток культурної спадщини м. Коростеня 
Житомирської», розроблену ДП «НДПІ містобудування».  

В звітному періоді на виконання заходів загальноміської «Програми  із 
створення, розроблення містобудівної та проектної  документації  територій 
м. Коростеня на період 2017-2019 р.» з міського бюджету витрачено            
115,8 тис. грн. (2017- 1,0 млн. грн.). 
  

5. Транспортний комплекс та зв’язок 
Автомобільний транспорт 
Щоденно автоперевізниками міста випускається на маршрути 36 

автобусів, які обслуговують 17 міських маршрутів та перевозять близько     
14,3 тисяч пасажирів. В 2018 році показник пасажиропотоку зменшився на 
7,7% в порівнянні з 2017 роком.  

За підсумками 2018 року перевізниками виконано 93,0% запланованих 
рейсів, що в свою чергу вплинуло на якість обслуговування мешканців міста 
та збільшення кількості скарг. Основними причинами не виконання рейсів є 
блокування руху автотранспорту на базарній площі у вихідні дні приватним 
транспортом, систематичний вихід з ладу автобусів та дефіцит водіїв 
відповідної категорії. 

Протягом року до управління економіки надійшло 67 усних звернень 
громадян, що на 13,6% більше показника минулого року. Крім не дотримання 
графіків та схеми руху, скарги надходили про відмову в зупинці на вимогу та 
пільговий проїзд в міському транспорті.  

В березні 2018 року Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок 
надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту 
загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, 
яким визначено запровадження монетизації пільг на проїзд. Відповідно до 
розрахунків, для запровадження монетизації пільг в м. Коростень необхідно 
33,1 млн. грн. 

В зв’язку із обмеженістю міського бюджету, пільговий проїзд в місті 
реалізовано системою часткової компенсації, а саме: відшкодування 50% 
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вартості двох пільгових місць в робочі дні тижня в кожному транспортному 
засобі. 

З метою підтримки незахищених верств населення перевізниками міста 
за власний рахунок без обмежень перевозиться 9 категорій пасажирів: 
учасників бойових дій Великої вітчизняної війни, Афганістану та інших 
прирівняних громадян до цієї категорії, в т.ч. учасників АТО; осіб, які 
отримали інвалідність внаслідок Великої вітчизняної війни; осіб, які отримали 
інвалідність внаслідок війни І групи; членів сім’ї загиблих учасників АТО; 
осіб з інвалідністю І групи; осіб з інвалідністю по зору І групи та                      
1 супроводжуючу особу; дітей дошкільного віку та дітей шкільного віку до      
10 років включно (1-4 класи початкової школи); дітей-сиріт (до 18 років); 
дітей-інвалідів. Крім того, перевізниками було надано посвідчення на 
безкоштовний проїзд пацієнтам Коростенської філії гемодіалізу                    
КУ «ОКЛ ім. О.Ф.Гербачевського» (10 осіб) та патронажним медичним 
сестрам Товариства Червоного хреста (4 особи). 

На компенсацію пільгового проїзду перевізникам з міського бюджету в 
2018 році виплачено 1735,1 тис.грн. Заборгованість перед перевізниками 
відсутня. 

Через зростання вартості паливо мастильних матеріалів та на підставі 
звернення перевізників в листопаді 2018 році було переглянуто та 
встановлено вартість проїзду в міському транспорті в розмірі 6,0 грн. 

Cередній вік автотранспорту, який обслуговує міські маршрути, складає 
9,7 років. В зв’язку з цим гостро постає питання оновлення рухомого складу 
автопарку. 

В звітному періоді здійснено ряд обстежень  естетичного та санітарного 
стану автобусів, складено відповідні акти та перевізникам направлено листи 
щодо усунення недоліків. 

Ведеться робота по GPS-контролю міського транспорту щодо 
дотримання розкладів руху автобусів. З метою відстеження руху міського 
транспорту в режимі реального часу функціонує web-ресурс city.dozor.tech, 
який має позитивні відгуки мешканців міста. 

В той же час, близько 9% автобусів не забезпечені належною роботою 
передавальних пристроїв. 

Заплановану на 2018 рік реконструкцію автовокзалу м. Коростень не 
розпочато. 

Залізничний транспорт 
Кількість відправлених вантажів по Коростенській дирекції залізничних 

перевезень в порівнянні з відповідним періодом попереднього року 
зменшилось на 10,4% та становить 17,1 млн. т. 

Кількість відправлених пасажирів із станції Коростень залишилась на 
рівні минулого року.  

Показники 2017 р. 2018 р.  2018 р. у % 
до 2017 р. 

Кількість відправлених вантажів, млн.тонн 19,035 17,061 89,6% 
Кількість відправлених пасажирів, млн.осіб  0,738 0,721 97,7% 
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Не зважаючи на відсутність фінансового забезпечення з Державного 
бюджету на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
протягом 2014-2017 років, ПАТ «Укрзалізниця» продовжує забезпечувати 
безкоштовним проїздом пільгові категорії пасажирів в залізничному 
транспорті. В 2018 році з міського бюджету на зазначені цілі залізниці 
виділено та виплачено 2,0 млн. грн. 

З метою відшкодування заборгованості за 2014-2017 роки 
ПАТ«Укрзалізниця» до суду направлено 5 позовних заяв. Відповідно до 
рішень суду щодо відшкодування заборгованості за 2015 рік на рахунки 
управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради накладено арешт на загальну суму 3036,4 тис. грн. 
У 2018 році на користь залізниці задоволено позов щодо відшкодування 
заборгованості за 2014 рік на загальну суму 996,6 тис. грн.  

Послуги доставки та зв’язку 
В звітному періоді ПАТ «Укрпошта» кардинально змінено стратегічні 

підходи в роботі, що дало значний поштовх в розвитку установи. Серед 
останніх  нововведень: 

 мотиваційна програма стимулювання персоналу; 
 оснащення відділень  POS-терміналами для розрахунку клієнтів 

банківськими картами; 
 розширення автоматизованих відділень в сільській місцевості. 
За підсумками 2018 року обсяг надання універсальних послуг Центру 

поштового зв’язку №2 зріс на 23,9%. Високий показник досягнуто за рахунок 
налагодженню швидкої доставки відправлень, широкого покриття відділень 
по території України та на 30-40% нижчих тарифів ніж у конкурентів. 

Показники 2018 р. 
план 

2018 р.  
факт 

2017р. 
факт 

2018 р. у %         
до 2017 р. 

Обсяги надання універсальних послуг 
поштового зв’язку, тис. грн. 1553,0 2361,1 1905,6 123,9 

в т.ч. письмова кореспонденція, тис. грн.  957,3 1569,2 1193,8 131,4 
в т.ч. посилки, тис. грн.  540,0 615,5 576,1 106,8 
в т.ч. надання послуги з передплати 
періодичних видань, тис. грн.  55,0 176,4 135,7 130,0 

Всього послуг на одного жителя міста, грн. 18,3 36,74 29,65 123,9 
Впровадження інноваційних видів послуг, 
одиниць «Укрпошта SmartBox» 2 1 2 50,0 

в т.ч. послуга з пересилання відправлень 
«Укрпошта експрес»  2 1 2 50,0 

На території міста активно працюють наступні служби кур'єрської 
доставки: Нова Пошта, АвтоЛюкс, ІнТайм, Делівері, Нічний Експрес, 
Поштомати ПриватБанку. В зв’язку з тим, що це безбалансові відділення, 
інформація про стан надання послуг не надається.  
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6. Фінансово-бюджетна політика 
Виконання Державного бюджету  
До Державного бюджету від суб’єктів господарювання міста Коростень 

надійшло 187,5 млн.грн.  податків і платежів, що на 27% більше ніж в         
2017 році, план виконаний на 108%.  

Найбільш бюджетонаповнюючим є податок на додану вартість, який 
склав 74,1 млн.грн. (39,5%) та податок на прибуток 12,9 млн.грн. (6,9%). 
Планові показники надходжень по даним податкам виконано відповідно на 
112% і 98%. 

Виконання місцевого бюджету 
В 2018 році загальний обсяг надходжень до місцевого бюджету 

становив 712,8 млн.грн., в тому числі трансферти з Держбюджету               
409,4 млн. грн. Виконання планових показників становить 99,9%. 

Доходи місцевого бюджету без трансфертів з Держбюджету становили 
303,4 млн. грн., виконання планових показників – 102,3%. 

Питома вага бюджету розвитку у загальному обсязі місцевого бюджету 
(без трансфертів) становить 0,4%, проти 1,6% в 2017 році. 

Видатки бюджету міста в  2018 році становили 741,8 млн.грн., що на 
15% більше, ніж в 2017 році. 

Найбільша частина видатків припадає на соціальний захист та соціальне 
забезпечення – 271,1 млн. грн. (268,0 млн. грн. в 2017 році), освіту –           
210,9 млн. грн. (170,0 млн. грн.) та охорону здоров’я – 97,3 млн. грн.                    
(83,9 млн. грн.). 

В 2018 році відбулося збільшення фінансування в усіх сферах 
життєдіяльності міста, крім сфери будівництва та культури і мистецтва. 

Показники Одиниця 
виміру 

План на 
2018 р. 

Звіт 
 2018 р. 

Звіт 
 2017 р. 

2018 р.  
у %  до 
2017 р. 

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ      
Доходи місцевого бюджету, всього 
В тому числі: 

млн. грн. 
 

713,7 712,8 655,1 108,8 

Доходи місцевого бюджету (без 
трансфертів з держбюджету) млн. грн. 291,8 303,4 262,9 115,4 

Обсяг бюджету розвитку  
Питома вага бюджету розвитку у 
загальному обсязі місцевого бюджету 

млн. грн. 
% 

5,3 
 

0,7 

3,1 
 

0,4 

10,6 
 

1,6 

29,2 
 

Х 
Субвенції з державного бюджету млн. грн. 421,7 409,4 392,2 104,4 

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ      
Видатки місцевого бюджету, всього млн. грн. 759,8 741,8 645,2 115,0 
Державне управління  млн. грн. 37,5 36,4 27,2 133,8 
Правоохоронна діяльність та 
забезпечення безпеки держави 

млн. грн. 2,9 2,9 2,3 126,1 

Освіта  млн. грн. 210,5 210,9 170,0 124,1 
Охорона здоров'я  млн. грн. 94,0 97,3 83,9 116,0 
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення  

млн. грн. 283,6 271,1 268,0 101,2 

Житлово-комунальне господарство  млн. грн. 27,9 26,2 25,1 104,4 
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Культура і мистецтво  млн. грн. 12,0 12,1 16,9 71,6 
Засоби масової інформації  млн. грн. 2,8 2,8 2,2 127,3 
Фізична культура і спорт  млн. грн. 9,7 9,7 7,2 134,7 
Будівництво  млн. грн. 9,0 6,3 7,1 88,7 
Транспорт, дорожнє господарство, 
зв'язок, телекомунікації та інформатика  

млн. грн. 42,5 41,2 21,0 196,2 

Інші послуги, пов'язані з економічною 
діяльністю  

млн. грн. 23,6 21,5 10,8 199,1 

  
7. Управління об’єктами комунальної власності 
В 2018 році проведено приватизацію одного нежитлового підвального 

приміщення №1 по вул. Грушевського, 35 та відчуження одного житлового 
приміщення по вул. Б. Хмельницького, 1, кв. №1,  перераховано до міського 
бюджету 263,9 тис.грн.   

В звітному році проведено перевірки 9 об’єктів комунальної власності, в 
результаті з контролю знято 6 договорів купівлі-продажу, направлено листи-
попередження щодо неналежного виконання  договору купівлі-продажу по 1 
об’єкту комунальної власності, продовжено термін виконання умов договорів 
купівлі-продажу по 2 об’єктам. За строком давності знято з контролю 6 
договорів купівлі-продажу.  

Станом на 01.01.2019 року на контролі управління економіки 
виконавчого  комітету Коростенської міської ради знаходилось 11 договорів 
купівлі-продажу приватизованих об’єктів  нерухомості. 

Завершено процедуру отримання реєстрації права власності 40 об’єктів 
комунальної власності. До регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Житомирській області направлені відповідні документи по 20 
об’єктам. 

Для забезпечення  інформаційної  відкритості процесу  приватизації, на 
виконання законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про 
приватизацію державного і комунального майна» в друкованих засобах 
масової інформації та на офіційному сайті міста в розділі «Комунальна 
власність» постійно розміщується інформація про об’єкти комунальної 
власності, які підлягають приватизації, оголошення конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  до проведення оцінки 
об’єктів міської комунальної власності, а також інформація про проведену 
приватизацію об’єктів комунальної власності та їх покупців.  

В 2018 році від оренди комунального майна до міського бюджету 
надійшло 471,8 тис.грн. В 2018 році укладено 44 договори оренди та 53 
додаткових договорів.  

Відповідно до наданої балансоутримувачами інформації, станом на 
01.01.2019 року в оренду юридичним та фізичним особам надано 178 об’єктів  
міської комунальної власності (включно з індивідуально-визначеним майном 
та транспортом), загальною площею 32779,36 кв.м. Нарахування за оренду 
майна за грудень 2018 року склали 181,1 тис.грн., заборгованість складає    
79,8 тис.грн. (0,4 міс.).  
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Проводились перевірки правильності сплати та повноти перерахування 
в міський бюджет надходжень за оренду комунального майна, наявності 
страхових свідоцтв у орендарів та від яких ризиків застраховані об’єкти.           

В  2018 році проведено 23 засідання постійно діючої комісії по передачі майна в 
оренду.  

Проведено 2 засідання конкурсної комісії з відбору суб’єкта оціночної 
діяльності терміном на 6 місяців: 

- липень-грудень 2018 року - приватне підприємство  «Експерт - Сервіс 
- Консалт»; 

- січень-червень 2019 року – приватне підприємство  «Коекс».      
Показники Одиниця 

виміру 
План 

2018 р. 
 

Звіт 
2018 р. 

 

Звіт 
2017 р. 

2018 р. у 
% до 

2017 р. 
Кількість приватизованих  та 
відчужених об’єктів  комунальної 
власності 

 
од. 

 
4 

 
2 

 
9 

 
22,22 

Надходження від відчуження та 
приватизації об’єктів до місцевого 
бюджету 

 
тис.грн. 

 
400,000 

 
263,864 

 
1 225,778 

 
21,52 

Заборгованість, тис.грн. тис.грн. - - 52,130 - 
Кількість об’єктів переданих в 
оренду 

од. 158 178 172 103,5 

Загальною площею, тис. кв.м тис.кв.м. 31,0 32,78 31,2 105,1 
Надходження від оренди 
комунального майна, тис. грн. 

тис. грн. 300,00 471,8 176,1 267,9 

Заборгованість  по орендним 
платежам, міс. 

міс. - 0,4 0,3 - 

 
8. Інвестиційна діяльність 
Протягом 2018 року в місті Коростені здійснювались заходи спрямовані 

на покращення інвестиційного клімату міста, проводилась презентаційна та 
консультаційна робота з існуючими та потенційними інвесторами, щодо 
розширення нових та укріплення старих інвестиційних зв’язків. 

Протягом звітного періоду до виконавчого комітету Коростенської 
міської ради надходили звернення з різних країн світу з приводу отримання 
інформації про можливу співпрацю, а  також,  щодо участі в різноманітних 
виставках, ярмарках та форумах. 

З метою подальшого розвитку індустріального парку «Коростень» в 
2018 році визначено нову керуючу компанію – ПрАТ «Коростенський завод 
МДФ». Відповідно до бізнес-плану розвитку парку на даний час здійснюється 
виготовлення проектної документації будівництва меблевої фабрики, 
підприємства з виготовлення фурнітури для меблів та інші супутні 
виробництва. Загальна сума інвестицій складе 270,0 млн. грн., передбачено 
створити 250 нових робочих місць. В поточному році в черговий раз не 
вдалося залучити кошти з Державного Фонду регіонального розвитку на 
будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень». 
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З ТОВ «Регіональні енергетичні системи» підписані договори оренди 
трьох земельних ділянок площею 125 га по пров. Залізничному для 
будівництва сонячних електростанцій. У 2019 році плануються подальші 
роботи та здача в експлуатацію сонячної електростанції потужністю 70 МВт. 

З метою активізації інвестиційної діяльності підписано Меморандум про 
співпрацю з Агенцією регіонального розвитку Житомирської області. За її 
сприяння підготовлено декілька інвестиційних пропозицій для потенційних 
інвесторів, які планують свою діяльність у Житомирській області. Отримано 
пропозицію співпраці від компанії MyWorldSolar (офіційного представника 
HUAWEI) в сфері сонячної енергетики. 

В 2018 році місто активно співпрацювало з різними міжнародними 
проектами та програмами: 

- Європейська ініціатива «Мери за економічне зростання» - 
розроблено План місцевого економічного розвитку міста Коростеня на 2019-
2020 роки, який отримав позитивну оцінку експертів Світового банку, а місто 
отримало статус «Чинний член Клубу «Мери за економічне зростання»; 

- Європейська ініціатива «Угода мерів» - отримано сертифікат за 
сумлінне виконання обов’язків в рамках ініціативи, а саме подання до 
Єврокомісії  моніторингового звіту про виконання заходів Плану дій сталого 
зі сталого енергетичного розвитку міста Коростеня; взято участь в конкурсі 
«Від міста до міста» (навчальні візити до країн ЄС); 

- проект «Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на 
місцевому рівні в Україні», що реалізувався Асоціацією міст України 
спільно з Норвезькою асоціацією місцевих та регіональних влад за фінансової 
підтримки МЗС Норвегії – виграно конкурс на фінансування 
короткострокових ініціатив та реалізовано проект «Школа підприємництва в 
місті Коростень» (грант 177,0 тис. грн..); 

- проект «Підвищення конкурентоспроможності українських 
регіонів та розвиток польсько-українського економічного 
співробітництва» - взято участь у ряді засідань керівної групи проекту, у 
двох навчальних візитах до Польщі, в навчанні в Академії менеджерів з 
розвитку; 

- проект ЮНІДО – спільно з Центром Ресурсоефективного та Чистого 
Виробництва  для промислових підприємств міста проведений безкоштовний 
інформаційний семінар; 

- проект «Польсько-норвезька допомога для покращення ситуації з 
енергоефективністю в Україні», що реалізувався Асоціацією міст Польщі у 
партнерстві з Норвезькою Асоціацією місцевих та регіональних влад, 
Асоціацією міст України та Асоціацією «Енергоефективні міста України» - в 
Коростені проведено регіональний тренінг «Реалізація проектів з підвищення 
енергоефективності по моделі ЕСКО» та представлено досвід Коростеня; 

- протягом року взято участь в ряді навчальних та інформаційних  
заходах, а також конкурсах, організованих Британською Радою, 
Європейською спілкою національних інститутів культури (розроблено 
віртуальний 3-D тур об'єктом «Скеля» та розміщено на сайті міста), Фондом 
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грантів Норвегії для регіонального співробітництва, GIZ, ПРООН тощо. 
 
9. Розвиток підприємництва 
У місті свою діяльність здійснюють 309 середніх і малих підприємств та 

2451 фізична особа – підприємець. У порівнянні з 2017 роком відбулось 
зменшення підприємств на 3 одиниці та збільшення підприємців на 191 особу. 

За 2018 рік надходження до міського бюджету від сплати єдиного 
податку становили 25,9 млн. грн., що на 12,6% більше, ніж в 2017 році. План 
виконано на 101,6%. Зростання відбулось за рахунок збільшення мінімальної 
заробітної плати та відповідно бази оподаткування.  

Акцизного податку (в т.ч. пальне вироблене, пальне ввезене)  сплачено у 
сумі 25,8 млн. грн., що на 25,9% більше, ніж в 2017 році. План виконано на 
102,8%. 

З метою покращення бізнес-клімату, розвитку підприємництва, 
збільшення його внеску у вирішення завдань соціально-економічного 
розвитку,  реалізовувались заходи загальноміської Програми по підтримці 
малого та середнього підприємництва в м. Коростені  на 2017-2019 роки.  

В рамках Закону України «Про основні засади регуляторної політики в 
сфері господарської діяльності» прийнято 5 місцевих нормативних документа. 

Актуальна інформація та новини для підприємців висвітлювались в 
місцевій газеті, на офіційному сайті міста та на стенді «Актуально в сфері 
підприємництва», який розміщений на 1 поверсі міськвиконкому. 

Коростенським центром підтримки підприємництва надавались   
консультації підприємцям та особам, що бажають розпочати підприємницьку 
діяльність. В січні-грудні 2018 року надано 178 консультацій. 

Відповідно до Порядку відшкодування з міського бюджету відсоткових 
ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього 
підприємництва для реалізації бізнес-проектів, проводилось відшкодування по 
бізнес-проекту «Створення розсадника декоративних та плодових рослин». В 
звітному періоді відшкодовано 21,7 тис. грн., що на 5,3 тис. грн. менше ніж в 
2017 році. 

Коростенським міським центром зайнятості надано одноразову 
допомогу для започаткування власної справи одному безробітному в розмірі 
30,0 тис. грн. В 2017 році така допомога не виплачувалась. 

Протягом травня-липня 2018 року виконавчим комітетом Коростенської 
міської ради спільно з ГО «Агенція регіонального розвитку» реалізовано 
проект «Школа підприємництва в місті Коростень», який став переможцем 
конкурсу серед пілотних міст проекту «Партисипативна демократія та 
обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», що реалізується 
Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих та 
регіональних влад за фінансової підтримки МЗС Норвегії. Бюджет проекту 
склав 198,11 тис. грн., в тому числі 177,28 тис. грн. – грантові кошти. В ході 
проекту тренерами Західноукраїнського регіонального навчального центру 
проведено триденний тренінг з розвитку підприємницької компетентності для 
26 вчителів загальноосвітніх шкіл міста. За результатами тренінгу вчителі 
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шкіл міста отримали сертифікати. 13 загальноосвітніх шкіл міста отримали 
фліпчарти з наборами паперу, магнітів та маркерів. 12 червня 2018 року 
відбувся конкурс бізнес-проектів серед шкільних команд міста. В конкурсі 
взяли участь 13 загальноосвітніх шкіл міста, які представили 16 бізнес-
проектів. Переможці, які зайняли призові місця отримали цінні подарунки, а 1 
місце - сертифікат на ознайомчу поїздку в місто Львів. Організовано ряд 
зустрічей з підприємцями міста та екскурсії на виробництва. Продовженням 
реалізації даного проекту стало запровадження на навчальні 2018-2019 роки в 
2 закладах середньої освіти міста факультативу «Шкільний клуб 
підприємництва» та гуртка «Підприємництво». Програма даних курсів 
спрямована на вивчення основ підприємництва, складання бізнес-планів, 
проведення екскурсій на підприємства міста та навчальні ігри, для 
забезпечення яких за кошти цільової загальноміської програми придбано 2 
інтерактивні дошки. 

Протягом вересня - листопада 2018 року в залі засідань виконавчого 
комітету Коростенської міської ради організовані та проведені 3 безкоштовні 
навчальні семінари для суб’єктів господарювання з питань трудового 
законодавства, легалізації заробітної плати, тощо. Роз’яснення з вищевказаних 
питань надавались Коростенським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду 
України в Житомирській області, Коростенським управлінням головного 
управління Державної фіскальної служби у Житомирській області, 
Коростенським міським центром зайнятості, управлінням праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

Головна проблема в розвитку підприємництва полягає у відсутності 
дієвої державної програми, яка б допомогла вирішити більшість проблем, які 
залишають цю сферу неконкурентноспроможною в порівнянні з іншими 
країнами.  

 
10.  Торгівля, громадське харчування та побутові послуги 
В звітному періоді велика увага приділялась розвитку торговельно-

побутового обслуговування  населення та контролю за дотриманням вимог 
законодавства. 

Стаціонарна торговельна мережа станом на 01.01.2019 року 
нараховувала 476 об’єктів, що на 6 об’єктів більше минулого періоду  (392 
заклади торгівлі та аптеки, 65 об’єктів ресторанного господарства, ринок та 2 
торговельні майданчики, 12 АЗС та АГС, 5 тимчасові об’єкти виїзної 
торгівлі). 

Протягом  2018 року відкрито 8 нових магазинів та 4 кафе на 29 робочих 
місць. У місті здійснюють роздрібну торгівлю 9 великих українських 
торговельних мереж, які нараховують 24 магазини. Крім того, два  місцевих 
товаровиробники ТОВ «Альфа» та ТОВ «Твій хліб» мають власну 
розгалужену торговельну мережу з  23 об’єктів. 

Роздрібний товарообіг підприємств, основним видом діяльності яких є 
роздрібна торгівля, склав 1055 млн. грн., що на 19%  більше у порівнянні з 
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2017 роком.  Реалізація  товарів на одного мешканця в 2018 році зросла до    
17 тис. грн.  проти 14,5 тис. грн. у 2017 році. 

За 2018 рік проведено 58 ярмарок з продажу сільськогосподарської  
продукції та товарів, які не потребують  особливих умов реалізації. Від такого 
виду торгівлі  до міського бюджету сплачено  47 тис. грн.  (проти  40 тис. грн. 
у 2017 році). 
 

11.  Демографічна ситуація  
Чисельність постійного населення м. Коростеня протягом січня-жовтня 

2018 року скоротилась на 169 осіб і станом на 01.11.2018 року становила    
63,6 тис. осіб, наявного – 63,4 тис. осіб.  

Розподіл населення за статтю залишився на рівні 2017 року і складав: 
чоловіки - 45,9%, жінки – 54,1%.   

Населення міста віком від 16 до 59 років складає 61%, від 60 і понад 
років – 22,2%, діти віком до 15 років – 16,8%. 

В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року народжуваність 
зменшилась на 9,5%, показник смертності зменшився на 4%. Тенденція 
природного скорочення населення спостерігається по всім містам області. 

В 2018 році природне скорочення по місту склало 365 осіб, що майже на 
рівні показника 2017 року.  

Однією із основних причин демографічної кризи є економічні проблеми 
молодих родин, що мають недостатні або ненадійні засоби одержання 
сімейного доходу. Це призводить до відкладання народження першої дитини 
на пізніше, а також до відмови від народження другої. 

Природний рух населення по містах Житомирської області (січень-жовтень) 

Кількість 
живонароджених 

Кількість 
померлих 

Природний 
приріст, 

скорочення (–) 

 

2018 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018р. 2017р. 

Житомирська область 9145 9898 16655 16609 –7510 –6711 
м.Житомир 1892 2105 2638 2472 –746 –367 
м.Бердичів 589 681 946 955 –357 –274 
м.Коростень 417 461 782 814 –365 –353 
м.Малин 204 224 282 354 –78 –130 
м.Нов.–Волинський 396 426 588 601 –192 –175 

Найбільше скорочення населення міста відбувається за рахунок групи 
«від 16 до 59 років», на другому 
місці – «діти віком до 15 років».  

В 2018 році спостерігається 
зменшення міграції населення з 
міста.  

 
 
 
 
 

Загальний приріст (скорочення) чисельності 
населення у січні–жовтні (народження, 

смертність, міграція) 

 2018 р. 2017 р. 

Житомирська область –8630 –7280 
м.Житомир –1377 –277 
м.Бердичів –626 –373 
м.Коростень –169 –678 
м.Малин –97 –218 
м.Нов.–Волинський -143 23 
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12.  Грошові доходи та заробітна плата 
В 2018 році середній дохід в розрахунку на одного жителя міста 

становив 40,4 тис. грн., що на 27,8% більше показника 2017 року.  
Складові грошових доходів, 

млн. грн. 
Факт 

2018 р. 
Факт 

2017 р. 
2017 р. у % 
до 2016 р. 

Фонд оплати праці 1600,0 1212,0 132 
Пенсійні виплати 625,2 501,2 124,7 
Державні соціальні допомоги, пільги та 
компенсаційні виплати  

115,9 102,1 113,5 

Субсидії  174,6 154,9 112,7 
Виплати по безробіттю 29,3 25,6 114,5 
Інші соціальні виплати  35,1 28,8 121,9 
Всього: 2580,1 2024,7 127,4 
Доходи в розрахунку на 1 жителя, грн. 40,4 31,6 127,8 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по місту 
Коростеню, без врахування малого бізнесу, постійно зростає та займає перше 
місце серед міст Житомирської області.  

Середній розмір заробітної плати в місті за 9 місяців 2018 року становив 
7833 грн.,що на 33% більше аналогічного показника 2017 року. В той же час 
вона на 9% більше за середній розмір заробітної плати по Житомирській 
області та на 9% менше, ніж по Україні.  

Середньомісячна 
заробітна плата по 

містах, грн. 

 9 місяців  
2018 року 

9 місяців 
2017 року 

 2018 р. у % до 
2017 р. 

Житомирська область 7183 5628 128 
м. Житомир 7581 5967 127 
м. Бердичів 6457 5129 126 
м. Коростень 7833 5907 133 
м. Малин 7578 6326 120 
м. Нов.-Волинський 7578 5335 142 

  Важливим питанням залишається своєчасність виплати суб’єктами 
господарювання заробітної плати, поліпшення матеріального та соціального 
становища працюючих громадян.  

На кінець 2018 року заборгованість з виплати заробітної плати 
становила 2692,5 тис.грн. (АТЗТ «Коростенський фарфор» (банкрут) -    
1113,5 тис.грн., ПАТ «Коростенський машинобудівний завод» -                
1579,0 тис.грн.). 

 
13. Зайнятість населення та ринок праці 
В усіх галузях міста в звітному році було зайнято 16,8 тис. осіб, проти 

17,2 тис. осіб в 2017 році. Створено 750 нових робочих місць (в 2017 році – 
514).  

Протягом 2018 року суттєвих коливань (збільшення або зменшення) 
рівня безробіття в місті не спостерігалося. 
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За 2018 рік послугами Коростенського міського центру зайнятості 
скористалися 3839 незайнятих громадян, в т.ч. 2201 безробітна особа, що на 
6% менше, ніж у відповідному періоді  2017 року.  

До центру зайнятості в звітному році надійшла інформація від 740 
роботодавців про 5056 вільних робочих місць. Кількість укомплектованих 
вакансій протягом звітного періоду становила 2858 одиниць, що на 9 % 
більше, ніж у минулому році. 

Протягом 2018 року за сприяння центру зайнятості  працевлаштовано 
1737 незайнятих громадян, в т.ч. 697 безробітних, що на 27%  більше, ніж у 
2017 році. Рівень працевлаштування - 30,3% . 

Протягом 2018 року 16 осіб мали статус безробітного, що отримали 
довідку про взяття на облік як осіб, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території України або районів проведення АТО. З них 
працевлаштовані за сприяння служби зайнятості 3 особи.  

У 2018 році 60 осіб мали статус безробітного з числа демобілізованих 
військовослужбовців, які брали участь в АТО, з них 14 - працевлаштовані за 
сприяння центру зайнятості, 2 - пройшло навчання. Активними програмами 
сприяння зайнятості населення у поточному році  охоплено 13 безробітних 
громадян цієї категорії (25% від їх загальної чисельності). 

Для підвищення конкурентоздатності громадян на ринку праці та 
відповідно до потреб роботодавців у працівниках конкретних професій, 
професійним навчанням охоплено 237 безробітних (в 2017 році – 207).  

Активними програмами сприяння зайнятості населення було охоплено 
1078 безробітних громадян, що на 1 % більше, ніж у 2017 році.   

У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали 
участь 144 безробітних. На оплату їх праці протягом 2018 року витрачено 
689,4 тис. грн., в т.ч. 344,2 тис. грн. кошти міського бюджету.  

У звітному періоді проведено 149 семінарів із загальних питань 
зайнятості та стану ринку праці, в яких взяли участь 1282 безробітних. 

В 2018 році з Фонду соціального страхування застрахованим особам 
виплачено 31,1 млн. грн., що на 21% більше показника 2017 року. Середній 
розмір виплати по безробіттю становив 2693 грн., що на 26% більше, ніж в 
2017 році. 

Показники м. Коростень План на 
2018 р. 

Звіт 
2018 р. 

Звіт 
2017 р. 

2018р.  у % 
до  2017р. 

Вивільнення працівників, осіб 80 43 124 35 
Пропозиція робочої сили, осіб 696 730 733 100 
Попит робочої сили, осіб 567 376 244 54 
Навантаженість на одне робоче місце 4 5 3 167 
Одноразову допомогу для започаткування 
власної справи отримали, осіб 1 0 0 0 

Виплачено одноразової допомоги  для 
започаткування власної справи, тис. грн. 30,0 0 0 0 

Виплачено з фонду соціального страхування 
застрахованим особам коштів, тис. грн. 29313,2 31086,1 25605,5 121 
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14.  Соціальний захист населення 
Соціальний захист 
З метою соціального захисту окремих категорій найменш захищених 

верств населення Коростеня, встановлення додаткових до визначених 
законодавством гарантій щодо соціального захисту населення, затверджена 
міська цільова програма «Турбота», на реалізацію заходів якої в 2018 році з 
міського бюджету витрачено 7,4 млн. грн. (в 2017 році - 3,1 млн. грн.) 

Протягом звітного року надавалась гуманітарна допомога для людей з 
особливими потребами, малозабезпеченим громадянам міста, ветеранам 
війни, а також внутрішньо переміщеним особам зі східних регіонів України 
продуктами харчування, одягом та засобами реабілітації. 

Кількість отримувачів державних допомог та компенсаційних виплат 
становила 3826 осіб, що на 277 осіб більше, ніж в 2017 році. Відповідно 
відбулось збільшення суми виплат допомог та компенсацій майже на          
10,3 млн. грн. 

За звітній період житлові субсидії отримали 9,5 тис. домогосподарств, 
що на 32% менше, ніж в 2017 році. Середньомісячний розмір житлової 
субсидії становив 1179 грн., що на 45% більше за показник 2017 року. 

 
 
 

Середній розмір виплати по безробіттю, грн. 2385 2693,0 2130,0 126 
Чисельність громадян, які скористались 
послугами служби зайнятості: 3769 3839 3538 109 

Чисельність безробітних громадян, які 
перебували на обліку в державній службі 
зайнятості: 
- протягом року 
- станом на кінець року  

 
 

2615 
810 

 
 

2201 
730 

 
 

2338 
733 

 
 

94 
100 

Працевлаштовано  
- безробітних, в т.ч. 
- молодь 
- тимчасово переміщених 
- учасники АТО 

954 
730 
335 

4 
16 

1737 
697 
295 

3 
14 

619 
753 
337 

2 
6 

289 
93 
88 

150 
233 

Центром зайнятості надано профорієнтаційних 
послуг 

2469 5417 2327 233 

Всього проходило профпідготовку, 
перепідготовку або підвищення кваліфікації за 
направленням центру зайнятості 

 
243 

 
237 

 
207 

 
114 

Залучено до участі в оплачуваних громадських 
роботах, осіб 

110 144 106 136 

350 689,4 400 172 Фінансування громадських робіт, всього тис. 
грн.. 
в .т.ч. з міського бюджету 

175 344,7 200 172 
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Показники 
од.  

виміру 
План 
2018р. 

Звіт 
2018р. 

Звіт 
2017р. 

2018р.  
у % 

2017р. 
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНА 

ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ      

Кількість одержувачів допомоги на дітей 
згідно з Законом України “Про державну 
допомогу сім'ям з дітьми” 

осіб 
 

2550 
 

2350 
 

2044 
 

115 

Кількість одержувачів державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям 

осіб 300 214 248 86 

Кількість одержувачів тимчасової 
державної допомоги дітям, батьки яких 
ухиляються від сплати аліментів 

 
осіб 

 
34 

 
19 

 
36 

 
53 

Кількість одержувачів державної 
соціальної допомоги інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам 

осіб 1010 1003 1000 100 

Кількість одержувачів житлових 
субсидій  

осіб 9200 9471 13846 68 

Розмір суми виплачених субсидій млн.грн. 174,55 134,01 154,93 87 
Середній розмір субсидій грн. 1480 1179 819,3 55 
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)  

 
осіб 

 
36500 

 
41455 

 
37462 

 
111 

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 

 
240 

 
240 

 
221 

 
109 

Видатки бюджету на надання допомоги 
сім'ям з дітьми тис.грн. 53344,8 52816,1 52427,3 101 

Видатки бюджету на надання житлових 
субсидій тис.грн. 144800,7 134011,7 154931,8 87 

Видатки бюджету на надання пільг 
ветеранам війни, праці, громадянам, які 
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 
та іншим пільговикам 

тис.грн. 29106,9 29106,9 19657,9  
148 

Видатки бюджету на надання державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям  

тис.грн. 7706,8 7174,9 8589,0 84 

Видатки бюджету на надання тимчасової 
державної допомоги дітям, батьки яких 
ухиляються від сплати аліментів 

тис.грн. 554,3 251,4 463,5 54 

Видатки бюджету на надання державної 
соціальної допомоги інвалідам з 
дитинства і дітям-інвалідам 

тис.грн. 22600,2 22592,2 20482,0 110 
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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. 547,5 547,3 491,6 111 

Догляд тяжко хворих людей в місті здійснює «Будинок сестринського 
догляду».  

В звітному періоді медико-соціальну допомогу надано 75 хворим проти 
85 в 2017 році. Вивчались нові методики організації хосписної та паліативної 
допомоги. 

Поставлені завдання на 2018 рік виконані на 60 %. Через відсутність 
коштів  не здійснено капітальний ремонт входу у відділення, не проведено 
поточного ремонту  палат, не придбано переносний кардіограф, та інше 
медичне обладнання, не встановлено систему очищення повітря та камери 
спостереження. 

Гостро стоїть питання нестачі постійного кваліфікованого персоналу. 
В 2018 році організацією залучено: благодійних внесків родичів 

пацієнтів - 530,3 тис. грн., благодійна допомога ТОВ «Твій хліб» -                
29,1 тис. грн. Громадські роботи організовані через Коростенський міський 
центр зайнятості на загальну суму 428,3 тис. грн. 

На утримання закладу (комунальні послуги) в 2018 році з міського 
бюджету витрачено 250 тис. грн., що на 100 тис. більше, ніж в минулому році. 

КУ Територіальний центр соціального обслуговування (далі -
Терцентр) 

Чисельність осіб, якими піклується Терцентр становила 1550, проти 
1516 в 2017 році. 

З метою удосконалення діяльності та впровадження інноваційних 
моделей надання соціальних послуг функціонує відділення організації 
надання адресної натуральної та грошової допомоги, де надаються  наступні 
послуги:  різання, рубання та доставка дров, косіння трави, розчистка снігу, 
надання допомоги у вигляді одягу та взуття б/в та у вигляді продуктових 
наборів, косметичний ремонт будинків, квартир та прибудинкових територій. 
Зазначеними послугами скористались 515 осіб (в 2017 році – 506). 

У Терцентрі функціонує пункт прокату технічних та інших засобів 
реабілітації, послугами якого в 2018 році скористались 42 особи.  

На базі відділень соціальної допомоги вдома діє мультидисциплінарна 
команда, метою якої є максимальне наближення соціальних послуг до 
населення і комплексний підхід до обслуговування. В 2018 році 
мультидисциплінарною командою  надано 647 послуг. 

В 2018 році реалізовувалась програма «Університету третього віку» при 
відділенні денного перебування. На заняттях відвідувачі отримують нові 
знання та навички, знайомляться з новітніми технологіями, розвивають творчі 
та розумові здібності, вчаться здоровому способу життя. Заходами охоплено 
311 осіб, проведено 68 заходів, бесід, лекцій, екскурсій. 
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В 2018 році Терцентром до Коростенського геріатричного пансіонату 
для ветеранів війни та праці на державне утримання влаштовано 8 одиноких 
осіб, які потребують стаціонарного догляду.  

На утримання Терцентру в 2018 році з міського бюджету витрачено    
4,4 млн. грн. (2017 році – 4,5 млн. грн.). 

В  2018 році в банк одягу Коростенської міської організації 
Товариства Червоного Хреста України звернулося 7,6 тис. осіб (в 2017 році 
– 4,7), яким було надано матеріальної допомоги у вигляді одягу та взуття б/в 
на загальну суму 250,9 тис.грн. 

В жовтні 2018 року проведено безоплатну передачу медикаментів та 
лікарських засобів ТОВ «Конарк Інтелмед» медичним закладам міста на 
загальну суму понад 240,0 тис.грн. 

Протягом року працювала кімната соціальної допомоги, послугами якої 
скористалось майже 15 осіб без постійного проживання. Щоденно надавалась 
допомога у вигляді гарячого харчування та обігріву у приміщенні організації 
на загальну суму 120,0 тис.грн. 

В 2018 році на фінансову підтримку Товариства Червоного Хреста з 
міського бюджету виділено 65,0 тис. грн. (в 2017 році - 48,0 тис.грн.).  

Пенсійне забезпечення  
В звітному періоді середньорічна кількість одержувачів пенсій 

становила 21,0 тис. чоловік, що майже на 300 осіб менше показника           
2017 року.  

Середньомісячний розмір пенсій становив 2483,13 грн. В порівнянні з 
2017 роком її розмір зріс на 21,6%, при плані – 21,2%. 

В 2018 році виплачено пенсій на суму 625,2  млн.грн., що на 20% більше 
показника 2017 року. Заборгованість з виплати пенсій відсутня. 

Через банківські установи пенсії отримують 54% осіб. 
Протягом 2018 року призначено 808 нових пенсій та здійснено 3974 

перерахунки. 
 
15. Охорона здоров’я населення 
Стан здоров’я населення 
В 2018 році показник поширеності  хвороб  серед  дорослих  збільшився 

і становить 19 тис. випадків на 10 тис. відповідного населення,  проти            
15 тис. - в  2017  році. 

Рівень первинного  виходу  на  інвалідність має тенденцію для 
зростання:  дорослого  населення  міста - 55,9 випадків на                                 
10  тис. відповідного населення  (проти  49,5  у  минулому  році), в тому числі 
працездатного населення – 58,9 проти 53; дітей до 17 років  -  27,2  на            
10  тис.  (проти  22,6  у  минулому  році). 

Основними  причинами  смерті  дорослих  залишаються  хвороби  
системи  кровообігу, новоутворення, травми  та  отруєння. 

Показник  народжуваності  на 1 тисячу  населення  знизився  і становить 
8,0 (9,9).  
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Коростенська  центральна міська лікарня 
У зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я, з 01.01.2018  року  

змінилась структура  Коростенської  центральної міської лікарні. Інфекційне  
відділення  реорганізоване  шляхом  розділення  на  інфекційне  відділення   
для  дорослих  (20 ліжок)  та  інфекційне відділення   для  дітей  (25  ліжок), 
приймальне  відділення  реорганізоване  у  відділення  екстреної    медичної  
допомоги.  

Ліжковий  фонд  цілодобового  стаціонару    складає  350 ліжок (2017 - 
350). План  використання  ліжкового  фонду  виконано  на  97,5%  (105,0%). 
Середній  термін  перебування  хворого  на  ліжку  складає  7,5  (7,9)  ліжко-
днів; середнє  число  днів  роботи  ліжка – 331,4  (356,9). 

Кількість штатних посад станом на 01.01.2019 року становила 772 
(01.01.2018 року – 942), в тому числі 168 – лікарі (01.01.2018 року – 224). 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Коростенської міської ради» (далі - Центр ПМСД) 

З початком функціонування Центру ПМСД припинили  роботу  
терапевтичні  відділення  поліклініки  та  частина  дитячої  поліклініки. 
Поліклініку  реорганізовано  в  консультативно-діагностичний  центр, дитячу  
поліклініку – в  консультативно-діагностичний  відділ  для  дітей. 

На підприємстві затверджено 176,5 штатних одиниць, на 54,0 посадах 
лікарів працює 47 осіб. 

До складу Центру ПМСД увійшли 7 лікарських амбулаторій загальної 
практики сімейної медицини, які розгорнуті з урахуванням системи 
розселення та потреб населення у медичному обслуговуванні, забезпечення 
рівності та доступності первинної медико – санітарної допомоги. В 
амбулаторії за адресою вул. Корольова, 23 здійснено капітальний ремонт, 
закуплені меблі, медичне обладнання та комп’ютерна техніка для 
повноцінного функціонування амбулаторії. 

Підписаний договір з Національною службою здоров’я України на    
2019 рік.  

Станом на 01.01.2019 року з населенням підписано 41296 декларацій, 
рівень охоплення декларуванням становить майже 65%. 

Матеріально-технічне забезпечення  
По Коростенській ЦМЛ та Центру ПМСД загальна сума видатків з 

бюджетів різних рівнів склала 86 млн.грн., що на 8% більше, ніж в 2017 році.  
Субвенції та дотації з державного та обласного бюджетів становили 

відповідно 59,3 млн.грн. і 6,1 млн.грн.  
З міського бюджету в 2018 році виділено 20,6 млн.грн., що на 32% 

більше, ніж в 2017 році. 
В звітному році залучено 8,5 млн.грн. позабюджетних коштів. В 

розрахунку на 1 жителя даний показник становить 133,8 грн., що на 9% 
менше, ніж в 2017 році.  

Витрати бюджетних коштів в розрахунку на 1 жителя склали           
1352,2 грн., що на 17% більше показника 2017 року. 
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16. Освіта і наука 
Дошкільна освіта 
В місті функціонує 23 дошкільні навчальні заклади, з них                       

22 – комунальної форми власності, 1 – приватної.  
На кінець 2018 року в закладах дошкільної освіти виховувалось        

2535 дітей, що на 68 дітей менше ніж в минулому році. Протягом року 
відбулось збільшення чисельності дітей, які перебувають на соціально-
педагогічному патронаті, з 110 до 140. 

У 6 дошкільних закладах функціонують 11 груп компенсуючого типу, в 
яких виховується 162 дитини. 

У дошкільних закладах працює 144 гуртки за інтересами. Гуртковою 
роботою охоплено 1563 дитини дошкільного віку. 

Видатки міського бюджету на утримання дошкільних закладів освіти в 
звітному періоді становили 68,2 млн.грн., що на 18% більше показника       
2017 року. 

Шкільна освіта 
У 13 закладах загальної середньої освіти міста навчається 7 169 дітей, це 

на 209 учнів більше, ніж минулого навчального року. Мережа класів у       
2018-2019 навчальному році збільшилася на 7 і становить 295 класів.  

У 6 закладах загальної середньої освіти навчання здійснюється в дві 
зміни. У ІІ зміну навчається 992 дитини (13,8 %), 7 класів І ступеня закладів 
загальної середньої освіти працюють на базі закладів дошкільної освіти, в 
них навчається 195 першокласників.   

Для 24 дітей організовано інклюзивне навчання в 22 класах 9 шкіл.       
У 9 закладах дошкільної освіти створено 13 інклюзивних груп, в яких 
виховуються та навчаються 16 дітей з особливими освітніми потребами. 
Організовано індивідуальне навчання, яким охоплено 45 дітей у 12 школах.  

З метою виявлення творчо обдарованих дітей та створення умов для їх 
розвитку, виховання всебічно розвиненої талановитої особистості відділом 
освіти в звітному періоді проведено ряд масових заходів: міські конкурси-
огляди: художньої самодіяльності, міні-композицій «Молодь за здоровий 
спосіб життя», екологічних агітбригад «Земля наш спільний дім», дружин 
юних пожежних, екскурсоводів-краєзнавців, «Літературна майстерня».  

В місті організовано роботу 22 методичних об'єднань педагогів,            
7 творчих груп. 

Курси підвищення кваліфікації пройшли 198 педагогічних працівників, 
з них: за заочною формою – 99, за очною – 97, за дистанційною – 2 педагоги. 

У 2018 році в Центрі позашкільної освіти працювало 127 гуртків, якими 
охоплено 2633 вихованці. Колективом Центру здобуто призові місця на рівні 
обласних та Всеукраїнських конкурсів. 

На базі Коростенської ДЮСШ працюють спортивні секції футболу, 
волейболу, баскетболу та легкої атлетики – усього 33 групи, у яких займається 
513 дітей.  

Заходи, що були передбачені загальноміськими цільовими програмами, 
були спрямовані на покращення та модернізацію матеріально-технічних умов 
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навчання та виховання дітей; забезпечення охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників освітнього процесу; здійснення контролю за 
експлуатацією систем водопостачання, електропостачання, будівель, об’єктів, 
які знаходяться на балансі відділу освіти. 

Видатки з бюджетів різного рівня на утримання закладів загальної 
середньої освіти в 2018 році становили 105,0 млн.грн., що на 19,2% більше 
показника 2017 року. В тому числі 32,7 млн.грн. з міського бюджету, проти 
23,9 млн.грн. в 2017 році. 

Професійне технічне училище № 16  
Професійно-технічне училище № 16 є складовою  частиною системи 

професійно-технічних навчальних закладів області. 
В 2018 році випускниками закладу стали 90 учнів, з них 85% 

попередньо працевлаштовані.  
Державне замовлення на 2018-2019 роки виконано на 76%, прийнято на 

навчання 95 учнів при плані 125. 
Укладено договори на 2019-2021 роки з 12 підприємствами на 

замовлення 132 робітничих кадрів. 
 В звітному періоді проведено ремонт в усіх навчальних кабінетах та 
майстернях, спортзалі, встановлено 8 пластикових вікон, виготовлено 
власними силами 15 учнівських парт та 30 стільців. Також придбано              
10 зварювальних інвекторів, спортивний інвентар, спецодяг та інше.  

Виграно тендер на навчання незайнятого населення з професій: 
електрозварник ручного зварювання та електромонтер. 

Показники План на 
2018 р.  

Звіт  
2018 р.  

Звіт  
2017 р. 

2018 р. у % 
до 2017 р.  

Кількість навчальних закладів 
в них учнів 
вчителів 

14 
7296 
568 

14 
7169 
564 

14 
7082 
556 

100 
101,2 
101,4 

Кількість дошкільних закладів 
в них дітей 
вихователів 

22 
2561 
330 

22 
2535 
343 

22 
2603 
325 

100 
97,4 
105,5 

Кількість випускників,  
 
з них з відзнакою  

9кл.-636 
11кл.-412 

25 

9кл.-636 
11кл.-353 

25 

9кл.-568 
11кл.-457 

16 

112 
77,2 
156,3 

Кількість олімпіад, в яких взяли 
участь та отримано перемог: 

- обласних 
- всеукраїнських 

 
19 
58 
0 

 
19 
58 
0 

 
19 
62 
0 

 
100 
93,5 

0 
Видатки міського бюджету на 
утримання дошкільних закладів 
освіти, млн. грн. 

 
68,2 

 
68,2 

 
57,7 

 
118 

 
Видатки міського бюджету на 
утримання  загальноосвітніх 
закладів,  млн. грн. 

 
32,8 

 
32,7 

 
23,9 

 
136,8 

Видатки державного бюджету 
на утримання загальноосвітніх 
закладів,  млн. грн. 

 
72,3 

 
72,3 

 
64,2 

 
112,6 
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Протягом звітного періоду власні надходження склали: благодійні 
внески – 50,5 тис.грн., від проходження учнями практики на оплачуваних 
робочих місцях – 15 тис. грн. та від реалізації та надання послуг населенню – 
6 тис. грн. 

Приватний вищий навчальний заклад Товариства сприяння 
обороні України «Коростенський технічний коледж».  

У зв’язку з закінченням строку дії ліцензій набір абітурієнтів до ПВНЗ 
«Коростенський технічний коледж» в 2018 році не проводився. В червні    
2018 року закінчила навчання остання група студентів денного відділення. На 
базі коледжу працює лише автошкола. 
 

17. Культура, туризм, екскурсійна діяльність 
 Протягом 2018 року закладами культури міста проведено 56 культурно-
масових заходів, що на 33% більше, ніж в 2017 році. Видатки на культуру і 
мистецтво з міського бюджету склали 20,6 млн.грн., що на 17% більше, ніж в 
2017 році.  

Творчі колективи закладів культури постійно брали участь в 
загальноміських заходах, а також виборювали призові місця на конкурсах та 
фестивалях:  

 в обласному конкурсі інструментальної музики «Мелодія» 
народний гурт  МПК ім.Т.Шевченка «Коростенські музики» виборов Гран-
прі, а гурт «Квінт-Мікс» - І місце; 

 в обласному фестивалі-конкурсі духової музики народний  
аматорський муніципальний оркестр духових інструментів виборов І місце в 
номінації «Колективи МБК», дитячий духовий оркестр Коростенської школи 
мистецтв ім.А.Білошицького  виборов І місце в номінації «Колективи шкіл 
естетичного виховання». 

В 2018 році працював аматорський театр. 
Створено інтернет-сторінку Палацу культури ім.Т.Шевченка в мережі 

Facebook. 
Учні шкіл естетичного виховання брали участь у всеукраїнських та 

обласних конкурсах, на яких отримали призові місця. 
Продовжувались археологічні дослідження на Городищі №1 (Червона 

Гірка). На даний час продовжується здійснюватись проектна робота щодо 
впровадження нового туристичного маршруту «Літописне місто Іскоростень. 
Городище №1», «Древлянські гради». 

У жовтні 2018 року організована Міжнародна наукова археологічна 
конференція «Древлянські старожитності». 

Туристично-інформаційним центром надавались інформаційні та 
екскурсійні послуги для гостей міста до краєзнавчого музею, парку 
Древлянського, кімнати-музею виробів фарфорового заводу, ВІК «Скеля». За 
звітний період проведено 419 екскурсій, в яких взяли участь 7331 особа, що в 
2,5 рази більше, ніж в 2017 році. 

Туристично-інформаційним центром організовано волонтерську 
діяльність екскурсоводів, учасниками якої стала учнівська молодь. У квітні 
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2018 року проведено семінари-тренінги «Патріотичні екскурсії Коростенем». 
Продовжується робота по впровадженню нового туристичного маршруту 
«Патріотичні екскурсії». 

Підготовлено проект «Школа екскурсоводів» в приміщенні бібліотеки 
ім.М.Островського. 

З метою поширення інформації про туристичні місця та головні 
історико-культурні події міста, розроблено буклети «Коростень запрошує!» 
(центральна частина міста, парк Древлянський), туристичний довідник, 
виготовлено інформаційні флаєри-наліпки ТІЦу, інформаційний стенд-банер 
«Парк Древлянський». 

Започатковано віртуальні екскурсії в 3D-форматі в системі Google Maps, 
інтернет-рубрику «Коростень в історії» у мережі Facebook. 

В 2018 році Центральна бібліотечна система стала переможцем міського 
конкурсу проектів «Бюджету участі 2018» з проектом «БібліоHub»              
(62,0 тис.грн.) та у партнерстві з громадськими організаціями «Жіноча рада» 
та «Молодіжна рада» отримали 2 муніципальні гранти на суму 20,0 тис.грн. 
(проект «Розумні ігри. Спортивно ігрова територія» в бібліотеці-філії              
№1 ім.Л.Українки  та проект «Вільний простір: Об’єднуємось за покликом 
душі» в центральній бібліотеці ім.М.Островського).    
            За 2018 рік закладами культури (МБК, ЦБС, школа мистецтв) отримано 
246,9 тис.грн. платних послуг, в т.ч: оренда приміщень – 159,5 тис.грн., 
благодійні внески – 136,1 тис.грн. (з них в школах естетичного виховання – 
118,0 тис.грн.). 

   
18.   Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю 
Станом на 01.01.2019 року в місті зареєстровані 521 (513 в 2017 році) 

багатодітна сім’я, в яких виховується 1731 (1713) дитина.   
Видано 703 посвідчення батьків та 1482 посвідчення дитини з  

багатодітної родини. На виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з 
багатодітної сім`ї з міського бюджету виділено 35,0 тис. грн. 

В місті діє 8 дитячих будинків сімейного типу та 2 прийомні сім’ї, в 
яких виховується 63 дитини (в 2017 – 55 дітей). 

В 2018 році послугами оздоровлення забезпечено 301 дитину шкільного 
віку (2017 рік – 217). За рахунок міського бюджету оздоровлено 230 дітей 
(2017 рік - 139), на що виділено 1,3 млн. грн. (2017 рік - 600 тис. грн.).              
З управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту 
Житомирської ОДА отримано 71 путівку (2017 рік – 78). 

В 2018 році на виконання міської Програми забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на     
2017-2020 роки в міському бюджеті було передбачено 500 тис. грн. В звітному 
році за кошти міського бюджету (125,3 тис.грн.) та субвенції з обласного 
бюджету (100 тис.грн.) придбано однокімнатну квартиру. 

Забезпечується збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, 
піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, державні 
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заклади.  Із загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку 
мають житло на праві приватної власності - 20 дітей, на праві користування – 
82 дитини. Не мають житла – 5 (2 дітей перебувають у прийомних сім’ях, 3 - в 
державних закладах). 

В 2018 році працівниками Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді (далі - ЦСССДМ) відвідано понад 1,2 тис. сімей з дітьми. Складено 
270 актів оцінки потреб (2017 рік – 163), які перебувають в складних життєвих 
обставинах. Всього на обліку перебуває 119 сімей (в 2017 році – 113), які 
опинились в складних життєвих обставинах, в них виховується 218 дітей 
(209). 

Під соціальним супроводом перебувало 55 сімей (в 2017 році – 45), в 
яких виховувалось 103 дитини (в 2017 році - 77). Надавалась гуманітарна 
допомога взуттям, одягом б/в (охоплено понад 450 осіб).  

З метою захисту дітей і жінок від насильства та жорстокості ведеться 
облік даних родин. Сім’ям, де виявлені факти насилля, надавалась соціально-
педагогічна та психологічна допомога (протягом року 2 сім’ї перебували під 
соціальним супроводом, які було знято з позитивним результатом). 

Відвідано 84 опікунські сім’ї.  
Для надання анонімної інформаційної та психологічної допомоги 

працює «Телефон Довіри». За звітній період звернулось 465 осіб (в 2017 році  - 
472), надано 540 послуг. Переважна більшість звернень стосувалась отримання 
гуманітарної допомоги, соціальних виплат тощо. 

За 2018 рік розповсюджено понад 400 буклетів і листівок різної 
тематики. 

В звітному році на утримання центру з міського бюджету виділено             
1,2 млн. грн., проти 1,0 млн. грн. в 2017 році. 

Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Джерело надії»  
В Центрі працює дві групи дітей щоденного перебування та 

індивідуальних занять, які  не можуть перебувати в загальноосвітніх 
навчальних закладах. В 2018 році послуги в Центрі отримали 59 дітей, з них 
на реабілітації перебувало 38 дітей (11 – вперше) та 21 дитині-інваліду надано 
допомогу психолога, фізичного реабілітолога, масажиста. 
 Щомісячно проводяться засідання Реабілітаційної комісії на яких 
аналізується правильність та ефективність підібраних для дитини методик 
реабілітації – в разі відсутності позитивної динаміки, методики змінюються. 

Заклад тісно співпрацює з громадськими організаціями. Проводилися 
круглі столи за участю батьків, керівників освітніх та медичних закладів, 
іноземних спеціалістів. Для дітей організовувались свята.  

На утримання закладу в 2018 році з міського бюджету витрачено          
1,1 млн. грн. (2017 - 0,8 млн. грн.). 

Коростенський міський центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей «Віри, Надії, Любові» 

В 2018 році центр надав допомогу 76 дітям із соціально неспроможних 
сімей міста. Дітям забезпечувалось 5-ти разове гаряче харчування, медична, 
соціальна, психологічна та правова допомога, надавався одяг, взуття, 
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канцтовари, спортивний інвентар тощо. 24 дитини, які проживали в центрі, 
повернуті в сім’ї. При вибутті кожна дитина отримала допомогу у вигляді 
одягу, взуття, інших речей домашнього вжитку, засобів навчання. 

На утримання закладу в звітному році з міського бюджету витрачено      
3,6 млн. грн., проти 2,9 млн. грн. в 2017 році. 

 
19. Фізична культура і спорт 
Місто Коростень вже декілька років займає провідні позиції з розвитку 

фізичної культури і спорту серед міст та районів Житомирської області та є 
відомими і за її межами. 

З метою завершення реконструкції стадіону „Спартак”, в звітному 
періоді проведено оновлення майданчиків для ігрових видів спорту, що 
знаходяться на його території (міні-футбол, волейбол, баскетбол та тенісний 
корт), розпочато реконструкцію футбольного поля та будівництво 
легкоатлетичної доріжки із штучним покриттям. Стадіон ,,Спартак” є єдиною 
спорудою в Житомирській області, яка пройшла ліцензування для проведення 
ігор чемпіонату України з футболу. 

За результатами роботи Коростенський міський ЦФЗН „Спорт для всіх” 
в 2018 році залишається кращим в Житомирській області. 

Спортсмени міста постійно стають переможцями обласних, 
всеукраїнських та міжнародних змагань. Найбільш визначними подіями та 
спортивними досягненнями у 2018 році стали: 

 спортсмени клубу історичного фехтування ,,Айна Бера”, у складі 
збірної команди України, взяли участь у чемпіонаті Європи з сучасного 
мечевого бою (ІІ загальнокомандне місце); 

 вихованка Коростенської фiлiї Житомирської ДЮСШ з боротьби - 
Дорошенко Iрина, у складi збiрної команди України, на чемпiонаті Європи з 
боротьби сумо виборола І місце, дівчині присвоєно спортивне звання 
,,Майстер спорту України”; 

 вихованці ХК ,,Політехнік” посіли І місце на чемпіонаті України з 
хокею на траві; 

 Коростенець Палєха Олександр став переможцем на чемпіонаті 
України з армспорту серед осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

 коростенські футболісти стали переможцями чемпіонату 
Житомирської області з футзалу серед ветеранських команд; 

 коростенські волейболістки стали переможницями чемпіонату 
Житомирської області з волейболу; 

 БК ,,Коростень” – переможець Відкритого чемпіонату міста 
Житомира з баскетболу серед чоловічих команд; 

 коростенські футболісти (вихованці відділення футболу 
Коростенської ДЮСШ) стали переможцями чемпіонату Житомирської 
області з футболу серед юнацьких команд; 

 ФК ,,Мал” став володарем Кубку Житомирської області з футболу 
серед чоловічих команд; здобув перемогу на чемпіонаті Житомирської області 
з футболу серед ветеранів; 
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 за підсумками змагань Спортивних ігор школярів Житомирщини, 
місто Коростень десятий рік поспіль посіло І місце; 

 команда вихованців КДЮСШ ,,Спартак” посіла першу сходинку 
п’єдесталу у чемпіонаті України з хокею на траві; 

 вихованці СОК ,,Олімп” вибороли 2 золоті нагороди на чемпіонаті 
Житомирської області з дзюдо серед юнаків; 

 3 вихованці клубу карате ,,Сінгітай” посіли І місце на чемпіонаті 
України з карате JKS; 

 2 коростенці вибороли золоті нагороди на Міжнародному турнірі з 
елітних боїв ,,Pervenstvo world”; 

 вихованці СК ,,Скеля” на змаганнях з карате Відкритого чемпіонату 
Житомирської області серед юнаків, кадетів, юніорів та дорослих посіли І 
загальнокомандне місце; на Всеукраїнському турнірі з карате ,,ІХ Lviv karate 
open” здобули 26 медалей:  8 золотих, 5 срібних та 13 бронзових; 

 на Всеукраїнських змаганнях зі спортивної ходьби ,,Кубок Карпат”   
2 вихованців відділення легкої атлетики КДЮСШ Житомирської обласної 
організації ФСТ ,,Колос” посіли перші сходинки п’єдесталу; 

 на 26-ому Міжнародному меморіалі відомого тренера Богдана 
Сцібайла з вільної боротьби серед юнаків та дівчат вихованці Коростенської 
філії Житомирської ДЮСШ з боротьби вибороли 3 золоті нагороди; 

 на Всеукраїнських рейтингових та класифікаційних змаганнях з 
танцювального спорту „Кубок Древлянського краю - 2018” вихованці клубу 
спортивного танцю „Мрія” посіли І місце у категорії „Діти N”; 

 вихованці танцювальної студії ,,Forma” на Кубку України з 
черліденгу посіли перші сходинки п’єдесталу; 

 спортсмен Невмержицький Богдан виборов І місце у змаганнях на 
ліву руку на змаганнях Кубку України з армспорту.  

В 2018 році затверджено щомісячну стипендію міського голови             
10 кращим спортсменам міста. 

В звітному періоді проведено  413 спортивних заходів, на фінансування 
яких з міського бюджету в рамках Програми розвитку фізичної культури і 
спорту у місті Коростені виділено 2,2 млн.грн., що майже в 2 рази більше, ніж 
в 2017 році.   

Показники Од. 
виміру 

План 
 на 

2018р. 

Звіт  
2018р. 

Звіт  
2017р. 

2018р. у 
% до 

2017р. 
Кількість проведених спортивних 
заходів, у т.ч.: 

од. 376 413 396 104.3% 

- міських змагань од. 35 38 45 84.4% 
- участь у обласних змаганнях од. 141 157 143 109.8% 
- участь у всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях 

од. 126 136 129 105.4% 

- участь у турнірах різних рівнів од. 26 42 38 110.5% 
- навчально-тренувальних зборах од. 48 61 41 148.8% 
Фінансування спортивних заходів тис.грн 2200,00 2200,00 1200,00 183,3% 
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20. Інформаційний простір 
В 2018 році здійснювалась робота щодо покращення інформованості 

громадян про діяльність міської влади та створення позитивного іміджу міста. 
Протягом звітного періоду 

зареєстровано 304,3 тис. звернень до 
міського інформаційного сайту, що на 
46% менше, ніж в 2017 році. Всього за 
період існування сайту звернулось 
майже 4 ,5 млн. користувачів.  

На офіційному сайті міста 
створено 2 нові розділи та розміщено 
12 банерів. Офіційний сайт міста переведено на доменну платформу gov.ua. 

Велика увага приділяється популяризації міста Коростеня у соціальних 
мережах. Проводиться робота по наповненню інформацією та 
адмініструванню спеціальних сторінок «Коростень офіційний інформаційний» 
та «Коростенська міська рада» у Facebook. Ведеться моніторинг публікацій, 
які з’являються в соціальних мережах, друкованих ЗМІ та телеканалах. 

До всіх загальноміських заходів були підготовлені відповідні прес-
анонси, прес-релізи, вітання, друкована продукція (буклети, брошури, вітальні 
адреси, листівки, флаєра тощо), соціальна реклама, сіті-лайти. 

У 2018 році продовжено роботу по висвітленню життєдіяльності міста 
засобами масової інформації різних видів та форм власності. Протягом року 
інформація про події в місті Коростені висвітлювалась телеканалами «1+1», 
«Інтер», «СТБ», «5 канал», «Радіо Свобода», «ICTV», «Першим 
Національним», «NEWSONE», «Житомир.today», Житомирською 
телерадіокомпанією, радіо «Житомирська хвиля», «Рекорд», «Русское радио», 
газетами «Житомирщина», «Субота», «2000», «Радіус Києва», «Факти», 
«Експрес», «Голос України» тощо.  

Комунальні ЗМІ  
У зв’язку із завершенням строку дії ліцензії на цифрове багатоканальне 

мовлення, КП КМР ТО «Коростеньмедіа» проведено роботи для продовження 
дії ліцензії. Також проведено переоформлення усіх видів ліцензій у зв’язку із 
перейменуванням вулиці, на що витрачено 20,0 тис.грн.  

Протягом року проведені заходи по збільшенню тиражу газети 
«Іскоростень» та популяризації її у Коростенському районі. Тираж газети на 
кінець 2018 року становив 7 тисяч, що майже в 2 рази більше, ніж в 2017 році.  

Коростенське телебачення підготувало та випустило в ефір 835 
програмних та інформаційних продуктів, які змогли переглянути не тільки 
телеглядачі, а й користувачі інтернету. У 2018 році на каналі YouTube 
Коростенського телебачення зафіксовано 684 тисячі переглядів проти 508 у 
2017 році. Кількість переглядів за весь час існування каналу становить більше 
двох мільйонів. 

Крім інформаційних сюжетів місцевий канал транслює 19 програм 
власного виробництва, 6 з яких з’явилися у 2018 році: «Зоотема», «Фрешмен», 

Кількість звернень до 
міського інформаційного сайту (тис.)

304,3

560,5574,6531,8512,2

2014 2015 2016 2017 2018
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«Один день у школі», «На межі добра і зла», «Окремим рядком», 
«Мистецький калейдоскоп». 

В 2018 році реалізовано державний проект "Мовлення громад", який в 
результаті дає право на здійснення малопотужного FM мовлення на території 
відповідної громади. КП КМР «ТО «Коростеньмедія» є лідером в реалізації 
зазначеного проекту в Житомирській області серед 17 претендентів. 
Коростень став першим містом, для якого Український державний центр 
радіочастот за рахунок державного бюджету прорахував та надав частоту 
мовлення. В 2019 році планується повністю завершити процес створення 
місцевого FM-радіо. 

У 2018 році газета «Іскоростень» стала лауреатом обласного творчого 
конкурсу в номінації «Кращий журналістський матеріал», а телебачення 
відзначено грамотою Національної ради з питань телебачення та 
радіомовлення за високий професіоналізм. За оцінками Національної ради з 
питань телебачення та радіомовлення місто Коростень є одним із 
національних лідерів збереження та розвитку місцевого мовлення. 

 
21. Житлово-комунальне господарство 
Комунальними підприємствами в 2018 році реалізовувались заходи, які 

були передбачені загальноміською програмою «Розвитку житлово-
комунального господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки» 
(профінансовано – 23,9 млн. грн., що на 33% більше , ніж в 2017 році). 

Реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання 
КП «Теплозабезпечення» за рахунок коштів міського бюджету та власні 

кошти протягом 2018 року виконано: 
 реконструкцію теплових пунктів житлових будинків з встановленням 

76 теплових лічильників на суму 2,3 млн.грн. (на даний час тепловими 
лічильниками в місті облаштовано 218 житлових будинків); 

 капітальний ремонт та заміну мереж централізованого 
теплопостачання загальною довжиною 1373,3 м.п. на суму 4,2 млн.грн.; 

 проведено капітальні ремонти будівель котелень на суму 92,4 тис.грн. 
та капітальні ремонти покрівель котелень (2174 м²) на суму 122,5 тис.грн.; 

 повірку вузлів обліку газу в котельнях на суму 146,3 тис.грн. 
Протягом 2018 року мешканці 16 житлових будинків від’єднались від 

централізованого опалення та облаштували у своїх квартирах автономне 
опалення.   

Для забезпечення проведення ремонтних робіт підприємством за кошти 
місцевого бюджету було придбано екскаватор-навантажувач на суму             
2,0 млн.грн. 

З метою своєчасного початку опалювального сезону, для погашення 
заборгованості за газ та сплати податків підприємству з місцевого бюджету 
надана фінансова підтримка в сумі 2,3 млн.грн. 

Забезпечення належного рівня водопостачання та водовідведення 
КП «Водоканал» за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році 

проведено: 
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 капітальний ремонт фільтрів та дренажної системи на фільтрувальних 
станціях на суму 297,5 тис.грн.; 

 капітальний ремонт частини мережі із заміною насосного 
устаткування водогону (76.7 тис.грн.); 

 заміну 286 м.п. водопровідних мереж по вул. Гастелло і Торговій на 
суму 457,0 тис.грн.; 

 капітальний ремонт 61 м.п.  каналізаційної мережі по вул. Сергія 
Кемського –вартістю 825,9 тис.грн.; 

 прокладання 434 м.п. водопровідних мереж мікрорайону 
вул.Заводська-Південна кошторисною вартістю 258,1 тис.грн. Технічні умови 
на підключення до мереж централізованого водопостачання отримали           
43 споживача мікрорайону, з них 26 вже підключено до мереж; 

 гідродинамічне очищення ділянок каналізації, каналізаційних 
колекторів, колодязів  - 818 м.п. на суму 148,0 тис.грн.; 

 придбання комплекту хлоратора на суму 228,4 тис.грн. 
За рахунок власних коштів підприємством проведено заміну 920 м.п. 

водопровідних мереж міста на суму 230,0 тис.грн. Ліквідовано більше          
160 витоків, виконано понад 3600 заявок по каналізації, відремонтовано 12 та 
накрито кришками 57 колодязів. 

В 2018 році з метою погашення заборгованості по заробітній платі 
підприємству з місцевого бюджету надана фінансова підтримка в сумі           
2,3 млн.грн. 

В 2018 році отримані експертні висновки по наступним проектам: 
 капітальний ремонт гідротехнічної споруди в с. Поліське 

кошторисною вартістю 661,9 тис.грн. Наприкінці року роботи по проекту 
були розпочаті, профінансовано 137,4 тис.грн.; 

 реконструкція систем централізованого водопостачання та 
водовідведення. «Нова» фільтрувальна станція. Хлораторна №1 та 2 (заміна 
технічно-зношеного та аварійного устаткування з переходом  на гіпохлорит 
натрію) кошторисною вартістю 7,0 млн.грн.; 

 модернізація (заміна) електронасосних агрегатів та 
пускорегулюючого обладнання на підвищувальних станціях 3-го підйому в   
м. Коростень (2 черга) кошторисною вартістю 367,4 тис.грн.; 

 реконструкція КНС №1 з встановленням другої решітки тонкого 
очищення стічних вод в м. Коростень по вул. Ольгінська, 12 кошторисною 
вартістю 1,4 млн.грн.; 

 реконструкція КНС № 5 по вул. Сосновського, 46-в кошторисною 
вартістю 851,9 тис.грн. 

Ремонт та утримання доріг та тротуарів, об’єктів вулично-
дорожньої  мережі, створення безпечних умов для учасників дорожнього 
руху 

Протягом 2018 року з міського бюджету на ремонти міських доріг 
витрачено суму 25,6 млн.грн., за рахунок яких було проведено:   

 капітальний ремонт, реконструкцію та асфальтування нових доріг 
загальною площею 28,5 тис.м² на суму 14,0 млн. грн. В 4-му кварталі          
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2018 року за рахунок коштів державного бюджету проводився капітальний 
ремонт дороги по вул. Сергія Кемського на суму понад 24,5 млн.грн. 

  ямковий ремонт доріг загальною площею 20,2 тис.м² на суму          
10,5 млн.грн. 

  профілювання вулиць загальною площею 232,0 тис.м² на суму         
733 тис.грн.;  

 розмітку вулиць площею 1739 м2, на суму 331,7 тис. грн.; 
В 2018 році проведено: 
 реконструкцію та капітальні ремонти тротуарів загальною площею 

понад 5200 м² на суму 4,8 млн. грн.;  
 капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових 

територій загальною площею 1577 м2 на суму 975,4 тис.грн.;  
 роботи з капітального ремонту пішохідних доріжок на суму         

192,7 тис. грн.; 
 роботи з реконструкції мереж вуличного освітлення - встановлено 96 

світильників та прокладено 5 км. кабелю.  
В звітному році комунальним виробничо-господарським підприємством 

виконано технічне обслуговування і ремонт водостоків на суму 29,3 тис.грн. 
Для забезпечення безпеки дорожнього руху на поточний ремонт і 

утримання мереж вуличного освітлення, об’єктів дорожньої безпеки 
підприємством  використано 1,8 млн.грн. 

На прибирання вулиць міста від дорожнього змету, зимове і літнє 
утримання доріг протягом року використано 3,6 млн.грн. 

Впорядкування місць відпочинку громадян, озеленення міста 
В 2018 році виконані роботи з ремонту пам’ятника Божої Матері 

Покрови Пресвятої Богородиці на суму 18,2 тис.грн. За пам’ятником 
облаштовано пішохідну доріжку, встановлено лавки для відпочинку та урни 
для сміття, декоративні вуличні ліхтарі.  

В парку Древлянському викладено алею тротуарною плиткою на суму 
145,6 тис.грн. Облаштовано тротуарною плиткою пішохідну доріжку біля 
пам’ятника Козака на суму 44,0 тис.грн. Поточний ремонт об’єктів 
благоустрою виконано на суму 455,4 тис. грн. 

В 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 555,5 тис.грн. 
придбані дитячі ігрові комплекси для встановлення за адресами: вул. 
Звязківців, Мельника, 14, С.Кемського, 46-в, Б.Хмельницького, 7, Князя 
Ярослава Мудрого, 56, Грушевського, 25, Маяковського, 39, Шевченка, 14-а, 
Шолом-Алейхема, 71-а, Музейна, 5, Коцюбинського, 94, Сосновського, 48, 
Героїв Чорнобиля, 3 та альтанка для встановлення по вул. Горького, 96.  

Протягом 2018 року ГО «Хатіко» простерилізовано 620 собак. Сума 
коштів, витрачена на відлов безпритульних тварин склала 161,2 тис.грн., 
проведення стерилізації – 399,7 тис.грн.  ГО «Твій друг» виділено              
100,0 тис.грн. на придбання продуктів харчування для тварин і 20,0 тис.грн. на 
придбання  медикаментів та перев’язувальних матеріалів. 

На утримання об’єктів благоустрою в належному стані в 2018 році з 
міського бюджету витрачено 4,8 млн.грн. 
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Покращення зовнішнього вигляду житлового фонду, подовження 
терміну експлуатації конструктивних елементів будинків 

В 2018 році проведені капітальні ремонти покрівель в 2 будинках ОСББ 
загальною вартістю 339,2 тис.грн. (дольова участь співвласників склала     
145,6 тис.грн., 193,6 тис.грн. – кошти міського бюджету). 

Протягом 2018 року згідно з Порядком відшкодування з міського 
бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими ОСББ міста Коростеня 
було укладено 9 Компенсаційних угод на загальну суму понад 195,0 тис.грн. 

В 2018 році з обласного бюджету виділені кошти в сумі 913,9 тис.грн. 
на придбання енергозберігаючих світильників, матеріалів для поточного 
ремонту конструктивних елементів та благоустрою прибудинкових територій 
житлових будинків. 

Забезпечення чистоти міста 
В 2018 році КВГП за кошти міського бюджету було придбано сміттєвоз, 

піскорозкидач, автомобіль МКДЗ (з піскорозкидальним обладнанням, 
підмітальною щіткою та снігоочисним відвалом),  трактор для догляду за 
тротуарами міста на загальну суму 8,8 млн. грн. 

За власні кошти підприємства було придбано вантажопасажирський 
автомобіль «Сітроен» на суму 84,8 тис.грн. та тракторний причіп на суму 
144,0 тис.грн. 

Проведені тендерні процедури та закуплено грейдер на суму                
2,5 млн.грн. 

За кошти місцевого бюджету в сумі 1,1 млн.грн. придбані контейнери 
для сміття в кількості 149 одиниць. 

КВЖРЕП № 1 за кошти міського бюджету в сумі 700,0 тис.грн. 
придбано трактор «Беларус» з навісним обладнанням для догляду за 
прибудинковими територіями та тротуарами міста. 

Вдосконалення ритуальних послуг та благоустрій місць поховань 
На утримання та прибирання міських кладовищ протягом 2018 року  

витрачено 236,8 тис. грн. З кладовищ вивезено 1165,25 м3 сміття. 
Перед поминальними днями на всіх 5 міських кладовищах проводились 

роботи з їх благоустрою. Під постійним контролем житлово-комунальних 
підприємств перебуває санітарний стан братських могил, меморіальних 
комплексів та місць почесних поховань. 

Розвиток ринкових відносин в сфері ЖКГ,  залучення приватних 
структур до надання послуг 

В місті функціонує 56 ОСББ (2 створено в 2018 році), які обслуговують 
75 багатоквартирних житлових будинки загальною площею 259,97  тис.м² (що 
складає близько 40% від загальної площі багатоквартирного житлового фонду 
міста). КВЖРЕП №1 обрали управителем співвласники 92 житлових будинків, 
ТОВ «КВЖРЕП № 2» – співвласники 31 житлового будинку,                            
ПП «Коростенський житловий сервіс № 4» – співвласники 11 житлових 
будинків. ПП «Коростенський житловий сервіс № 5» обслуговує 54 будинки. 
Також в місті функціонує ЖОК «Локомотив», який обслуговує 2 
багатоквартирні будинки. 
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Показники План 
2018р. 

Звіт 
2018р. 

Звіт 
2017р. 

2018р. у % 
до 2017р. 

Наявність житлового фонду (облік по 
КВЖРЕП) на кінець року, тис.м.кв. 404,8 397,3 408,8 97,19 

Вартість житлово-комунальних послуг – 
всього, млн.грн. 216,8 224,5 186,7 120,25 

у тому числі: з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій, 
млн.грн. 

12,3 12,3 6,8 180,88 

централізованого опалення та гарячого 
водопостачання, млн.грн. 159,5 159,5 142,5 111,93 

централізованого водопостачання та 
водовідведення, млн.грн. 42,0 48,4 33,9 142,77 

вивезення побутових відходів (приватний 
сектор), млн.грн. 3,0 4,3 3,5 122,86 

Кредиторська заборгованість у житлово-
комунальному господарстві – всього, 
млн.грн. 

108,1 109,0 79,7 136,76 

у т.ч. за спожитий природній газ, млн.грн. 93,1 93,1 62,4 149,2 
Обсяг інвестицій в житлово-комунальне 
господарство всього, млн.грн.: 151,5 140,5 57,8 243,08 

у тому числі  
з міського бюджету, млн.грн. 95,3 90,0 56,9 158,17 
державного бюджету, млн.грн. 56,2 50,5 0,9 5611,11 
Дебіторська заборгованість у житлово-
комунальному господарстві – всього, 
млн.грн. 

75,9 80,5 64,3 125,2 

Обсяг боргу населення, млн.грн. 54,5 59,1 35,4 166,95 
Рівень оплати насаленням житлово-
комунальних послуг, % 100,0 87,08 97,95 88,9 

  
22. Охорона навколишнього природного середовища 
З метою охорони довкілля та раціонального використання природних 

ресурсів в місті реалізувались заходи «Комплексної Програми благоустрою та 
покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018-2021 роки».  

У 2018 році розпорядженням Кабінету Міністрів України від   
04.07.2018 року № 529-р «Про виділення коштів для здійснення у 2018 році 
природоохоронних заходів» Комунальному виробничо-господарському 
підприємству з державного бюджету виділені кошти в сумі 30,0 млн.грн. на 
реалізацію проекту «Будівництво полігону твердих побутових відходів для     
м. Коростеня І - ІІІ черга». Роботи проводились в 4-му кварталі 2018 року. 
Всього виконано робіт на суму 24,8 млн.грн. 

Розпорядженням міського голови від 10.04.2018 року № 92 створено 
робочу групу, якою напрацьовано порядок дій, визначені завдання з 
обстеження русла річки та встановлені терміни їх виконання, напрацьовані 
пропозиції по ділянкам русла р. Уж в межах міста, де планується проводити 
роботи. На даний час розробляється проектно-кошторисна документація по 
розчищенню русла р. Уж.  
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Для вирішення питання надійного та якісного функціонування міських 
очисних споруд каналізації у 2012 році за кошти місцевого бюджету         
(298,9 тис.грн) виготовлено проектно-кошторисну документацію на 
реконструкцію очисних споруд каналізації. Загальна кошторисна вартість 
проекту склала 12,6 млн.грн. В 2018 році проведено корегування робочого 
проекту по реконструкції очисних споруд каналізації. Загальна кошторисна 
вартість проекту на даний час складає 18,9 млн.грн.  

Наприкінці 2018 року розпочались роботи з капітального ремонту  
гідротехнічної споруди в с.Поліське, вартість яких відповідно до проектно-
кошторисної документації складає 661,9 тис.грн. На даний час виконано робіт 
на суму 137,4 тис.грн. Роботи будуть продовжені в 2019 році при сприятливих 
погодних умовах. 

В 2018 році проведено коригування проектно-кошторисної документації 
«Реконструкція греблі в районі м’ясокомбінату в м. Коростень». Загальна 
вартість проекту в цінах 2018 року склала  5,7 млн.грн. (в цінах 2012 року – 
1,8 млн.грн.). Роботи планується виконати у 2019 році. 

З метою недопущення засмічення берегів р. Уж  проводились перевірки 
санітарного стану берегової зони. За участі підприємств, установ та 
навчальних закладів міста неодноразово проводилися акції по прибиранню 
прибережних смуг річки від сміття. 

Протягом 2018 року ліквідовано 667 м³ стихійних сміттєзвалищ на суму 
99,8 тис. грн. по вул. Залізнична, Гастелло, Ватутіна, Василя Стуса, 1 Травня, 
Пролетарська, Маяковського, пров. Катерини Білокур. 

В 2018 році заходи, передбачені цільовою програмою, профінансовані 
на загальну суму 85,8 млн. грн. 

 
23. Природна та техногенна безпека 
З метою підвищення безпеки життєдіяльності населення міста, рівня 

готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за 
призначенням та загального рівня техногенно-екологічної безпеки, в звітному 
періоді проведено ряд тематичних заходів (навчань,  штабних тренувань, 
оглядів-конкурсів, перевірок тощо) в школах та на підприємствах міста, 
здійснено 19 перевірок готовності міської системи оповіщення до 
використання за призначенням. 

Проведено перевірки стану пожежної безпеки закладів, культури, 
освіти, медицини, спорту, ринків, гуртожитків та інших установ з масовим 
перебуванням людей, перевірки готовності до дій за призначенням міської 
комунальної рятувальної служби на воді та техногенної і пожежної безпеки на 
хімічно-небезпечних та вибухонебезпечних об’єктах. 

Роз’яснювальна та попереджувальна робота по недопущенню 
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру постійно 
проводиться через місцеві засоби масової інформації. 

Коростенською міською комунальною рятувальною службою на воді 
надано допомогу 68 особам, які перебували в небезпечному для життя і 
здоров’я стані. 
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В 2018 році на виконання заходів  «Програми забезпечення техногенної 
та пожежної безпеки, захисну населення і територій міста Коростеня від 
надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки» витрачено 1,3 млн. грн., в тому 
числі: 

 Коростенська міська комунальна рятувальна служба на воді –         
1,0 млн.грн. (утримання рятувальної служби, придбання водолазного та 
іншого рятувального спорядження, тощо); 

 запасний пункт управління Коростенської міської ради «Скеля» -  
287,4 тис. грн. (утримання пункту, поточний ремонт центрального входу, 
покрівлі, інше). 

Моніторинг  радіаційної  обстановки в місті та рівень і температура 
води в р. Уж щотижня висвітлювався в місцевій газеті та на телебаченні. 

В 2018 році в місті виникло 192 пожежі (132 – 2017 рік), 7 (6) з яких зі 
смертельним наслідками. 

Для ремонту даху резервного боксу 8-ої Державної пожежно-
рятувальної частини з міського бюджету виділено 180,0 тис. грн. 

 
24.  Охорона праці на виробництві 
В 2018 році на підприємствах та організаціях міста сталося 9 нещасних 

випадків на виробництві (2017 рік – 4), із них 4 на ПрАТ «Трубосталь».  
Випадки смерті відсутні (2017 рік – 1). Зареєстровано 1 професійне 
захворювання (2017 рік – 1).  

В 2018 році продовжував діяти встановлений державою мораторій на 
перевірки. Перевірки здійснювались у випадку настання нещасного випадку 
або у разі надходження скарги на суб’єкта господарювання. 

З метою підвищення культури охорони праці проводилась 
інформаційно-роз’яснювальна робота в засобах масової інформації про 
виробничі  небезпеки та ризики, які існують на виробництві. 

 
25.  Зміцнення законності і правопорядку 
За звітний період до Коростенського відділу поліції надійшло майже 

14,2 тис. заяв і повідомлень, що на 18% більше показника 2017 року. 
В 2018 році зареєстровано 21 кримінальне правопорушення категорії 

«особливо тяжкі» (в 2017 році – 27), 524 злочини категорії «тяжкі» (660),     
688 (542) злочинів середньої тяжкості та 136 (150) злочинів «невеликої 
тяжкості». 

В звітному періоді в порівнянні з 2017 роком відбулося зменшення 
кількості вчинених квартирних крадіжок на 27,3%, злочинів передбачених   
ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху) на 28,6%, 
незаконних заволодінь транспортними засобами на 27,5%, угонів авто на 
37,5% та шахрайств на 29,9%. Відсоток розкриття умисних вбивств становить 
100% (88,9%), тяжких тілесних ушкоджень – 100% (87,5%), розбоїв – 62,5% 
(30%), грабежів – 34,8% (30,2%), збуту наркотичних засобів – 90% (81%). 
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 Працівниками поліції за звітний період розшукано 37 злочинців (34), які 
переховувались від слідства та суду та встановлено місцезнаходження 45 осіб 
(18), які перебували в розшуку як безвісти зниклі. 

За звітний період шляхом вчинення злочинних дій завдано матеріальних 
збитків  на суму 2,2 млн.грн. (3,8 млн.грн.), з яких відшкодовано лише      
529,7 тис.грн. (580,5 тис. грн.), тобто 15,3% . 
 Упродовж 2018 року працівниками поліції складено 5387 
адміністративних протоколів, що на 38% більше, ніж в 2017 році. 

З метою недопущення втягнення дітей у пияцтво, його попередження у 
дитячому середовищі, проводиться профілактична робота, направлена на 
виявлення дорослих осіб, які залучають дітей до вживання спиртних напоїв. 
За 2018 рік до адміністративної відповідальності за ст. 180 КУпАП 
притягнуто 6 дорослих осіб (5). 
 В звітному періоді працівниками поліції здійснювалися заходи по 
відпрацюванню ринків та місць стихійної торгівлі; забезпечувалася охорона 
публічної безпеки і порядку під час масових заходів; постійно проводилися 
заходи щодо виявлення місць виготовлення та продажу самогонних виробів. 
 В рамках заходів Комплексної програми профілактики злочинності в 
місті Коростені на 2017-2020 роки, Коростенському відділу поліції в 2018 році 
виділено 20,0 тис.грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів для 
службового автотранспорту (60 тис. грн. в 2017 році). 

Не вирішеними залишаються наступні питання: 
 незадовільне матеріально-технічне забезпечення; 
 відсутність опорних пунктів дільничних офіцерів поліції; 
 неналежне функціонування системи відеонагляду на території міста. 
 
 
 
 

Секретар міської ради                                                                    В.Вигівський 
 


