
Додаток 

до рішення 37 сесії Коростенської міської ради 

VII скликання від 27.02.2020 р. №1749  

 

6. Ресурсне забезпечення Програми 
Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми  

Роки реалізації Програми Усього витрат на виконання 

програми  2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 

Обсяг ресурсів, усього, тис.грн. 

у тому числі: 
1840,0 85,9 90,6 95,2 99,9 2211,6 

державний бюджет - - - - - - 

міський бюджет 1780,0 85,9 90,6 95,2 99,9 2151,6 

інші джерела, не заборонені 

законодавством 
60,0 - - - - 

60,0 

 

7. Напрями діяльності та заходи Програми 

№ 
Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

Строки 

викона

ння  

Виконавці 
Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 
2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р.  

4. Розбудова 

сучасної 

інвестиційно

ї та ринкової 

інфраструкт

ури, 

залучення 

інвестицій в 

діючі 

виробництва 

для 

збільшення 

обсягів 

випуску 

високоякісн

4.1. Реалізація концепції 

розвитку індустріального парку 

«Коростень» 
2020-

2024 

Управління 

економіки, 

керуюча 

компанія 

індустріально

го парку 

«Коростень» 

Міський 

бюджет, 

залучені 

кошти 

1653,3 3,5 3,7 3,9 4,1 

Територію 

індустріального 

парку 

«Коростень» 

облаштовано 

інженерними 

мережами, 

залучено нових 

учасників 

4.2. Підтримка формування та 

організації діяльності галузевих 

кластерів, співпраця з вищими 

та професійно-технічними 

навчальними закладами та 

іншими причетними в даному 

напрямі 

2020-

2024 

Управління 

економіки 
- - - - - - 

Кластеризація 

відповідно до 

пріоритетних 

галузей міста 



их товарів та 

послуг 
4.3. Формування та ведення бази 

підприємств, що зацікавлені в 

залученні інвестицій, та бази 

потенційних інвесторів 

2020-

2024 

Управління 

економіки 
- - - - - - 

Наявність бази 

підприємств, що 

зацікавлені в 

залученні 

інвестицій, та 

бази потенційних 

інвесторів. 

Створено умови 

для оперативної 

комунікації між 

учасниками 

інвестиційних 

процесів 

4.4. Визначення секторів та 

об’єктів, в т.ч. комунальної 

власності, для впровадження 

проектів державно-приватного 

партнерства, концесії 
2020-

2024 

Управління 

економіки 
- - - - - - 

Створено перелік 

секторів та 

об’єктів, в т.ч. 

комунальної 

власності, для 

впровадження 

проєктів 

державно-

приватного 

партнерства, 

концесії  

4.5. Сприяння у співробітництві 

з міжнародними фінансовими 

організаціями, залучення  в 

місто загальнодержавних та 

міжнародних програм і проєктів 

міжнародної технічної допомоги 

2020-

2024 

Управління 

економіки 
- - - - - - 

Створено 

перелікміжнар

одних 

фінансових 

організацій, 

налагоджено 

співпрацю для 

реалізації 

інвестиційних 

проєктів 

 Всього по програмі  1840,0 85,9 90,6 95,2 99,9  

 

Секретар міської ради                                                                                                       Володимир ВИГІВСЬКИЙ 


