
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Коростенської  
міської ради VIІI скликання 
від 24.12.2020 р. №25 

 
 

Програма економічного і соціального розвитку 
Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік 

 
Загальна характеристика  

Ініціатор розроблення Програми 
економічного і соціального 
розвитку Коростенської міської 
територіальної громади на  
2021 рік (далі – Програма)  

Виконавчий комітет Коростенської міської 
ради 

Дата, номер і назва розпорядчого 
документу 

Розпорядження міського голови №331 від 
11.09.2020 року «Про розроблення проєкту 
Програми економічного і соціального 
розвитку міста Коростеня на 2021 рік» 

Розробник Програми Управління економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

Співрозробники Програми Структурні підрозділи виконавчого комітету 
Коростенської міської ради, підприємства, 
установи та організації територіальної 
громади 

Відповідальний виконавець 
Програми 

Виконавчий комітет Коростенської міської 
ради 

Учасники Програми Структурні підрозділи виконавчого комітету 
Коростенської міської ради, підприємства, 
установи та організації територіальної 
громади 

Термін реалізації Програми 2021 рік 
Джерела фінансування Програми Державний, обласний, міський бюджети, 

кошти підприємств, установ, організацій 
міста, інші джерела фінансування, не 
заборонені законодавством 

Програма економічного і соціального розвитку Коростенської міської 
територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до 
Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм 
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Україні», Постанови Кабінету Міністрів України №671 від 29.07.2020 р. «Про 
схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 
роки», Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року (далі – 
Стратегія 2025) зі змінами, а також з врахуванням Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування 
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окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та 
районних державних адміністрацій». 

Стратегічне бачення міста Коростень до 2025 року полягає в наступному: 
Коростень – регіональний, історико-культурний та економічний центр 
Житомирського Полісся, з розвиненою багатопрофільною промисловістю, 
високих технологій, місто щирих та гостинних людей, відкрите для гостей та 
інвесторів, екологічно безпечне, комфортне для проживання. 

В Стратегії 2025 визначено два основні стратегічні напрями розвитку:   
1. Місто як регіональний індустріальний центр багатопрофільної 

економіки. 
2. Місто високої якості міського середовища. 
В кожному напрямі були сформовані стратегічні та відповідно операційні 

цілі із завданнями, по яким визначені відповідальні виконавці, джерела 
фінансування, терміни та критерії виконання. 

В результаті адміністративно-територіальної реформи до міста Коростень 
приєднано 43 населені пункти (18 сільських рад). Наразі, головною метою 
роботи є створення спроможної громади, здатної забезпечувати людей 
якісними та доступними послугами.  

Структура Програми відображає всі сфери життєдіяльності міста та 
приєднаних територій. Кожна галузь має короткий опис її стану на момент 
складання Програми, визначені проблеми розвитку, основні напрями 
діяльності, інструменти виконання та очікувані результати.  

Реалізація завдань Стратегії 2025, термін яких визначений на поточний 
рік, відображені у відповідних розділах Програми. Також, в Програмі зазначені 
першочергові заходи, які необхідно виконати на приєднаних територіях аби 
забезпечити громаду належними послугами. 

Звіт про виконання завдань Програми буде виноситись на розгляд сесії 
міської ради за підсумками року, що дасть можливість проаналізувати 
досягнення, виявити недоліки та визначити оптимальні шляхи досягнення цілей 
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1. Промисловий комплекс та сільське господарство 
Внаслідок пандемії COVID-19 та введених карантинних заходів навесні 

поточного року промислові підприємства були змушені переводити працівників 
на дистанційну роботу, скорочувати робочий тиждень (філія ТОВ «НВП 
«Олдем» Електромеханічний завод) та частково припиняти виробничу 
діяльність (ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ», ПОГ «Коростенське УВП 
УТОС», ПрАТ «Коростенський завод МДФ»). Увага підприємств була 
зосереджена на збереженні робочих місць та виробничих потужностей.  

На 18 промислових підприємствах міста працює 3,2 тис. осіб, що на 4,1% 
нижче показника попереднього року. 

Відновлення промисловості відбувається повільно та не рівномірно. 
Обсяг виробництва промислової продукції в 2020 році очікується в розмірі  
3,0 млрд. грн., що на 3,2% менше 2019 року. Серед галузей, що стрімко 
нарощують виробничі потужності: добувна промисловість (більше в 1,8 рази), 
виробництво готових металевих виробів (більше в 2,8 рази), деревообробна 
промисловість (+15%).   

В І півріччі підприємствами експортовано товарів на 11,2 млн.дол.США 
(102,6% до попереднього року), обсяг імпорту склав 10,9 млн.дол.США 
(107,4%).  

Об’єднання в Коростенську міську територіальну громаду призведе до 
розширення галузей економіки нашого регіону підприємствами добувної 
промисловості (+2 підприємства), лісового (+ 1 підприємство) та сільського 
господарства (+ 14 підприємств, що спеціалізуються на вирощуванні зернових, 
бобових та насіння олійних культур і розведенні великої рогатої худоби). 

Проблемні питання розвитку: 
- відсутність кваліфікованої робочої сили; 
- нестача обігових коштів, жорсткі умови та високі відсоткові ставки 

кредитування; 
- нестабільність цін на паливо-мастильні матеріали, основну сировинну 

базу та енергоресурси; 
- обмеженість платоспроможного попиту та різке зниження експортного 

попиту;  
- надмірне державне регулювання та відсутність дієвої державної 

підтримки вітчизняного товаровиробника, галузі сільського господарства; 
- технічний знос виробничого обладнання; 
- підприємства добувної галузі виокремлюють питання логістики, а саме: 

факт відсутності необхідного рухомого складу для маршрутизації щебеневої 
продукції Укрзалізницею. 

Основні напрями діяльності: 
- проведення робочих зустрічей з керівниками промислових та 

сільськогосподарських підприємств усіх форм власності задля поглибленого 
вивчення ситуації на них, надання практичної допомоги у вирішенні 
конкретних проблемних питань, визначення шляхів активізації розвитку 
промисловості міста; 
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- долучення до державних програм підтримки виробників 
сільськогосподарської продукції; 

- популяризація продукції місцевих товаровиробників та підвищення її 
якості шляхом сприяння їх участі у виставково-ярмаркових, іміджевих заходах, 
форумах на регіональному та державному рівнях; 

- запровадження нових виробничих процесів та розробка інноваційних 
видів продукції (деревообробна галузь);  

- вихід на нові європейські ринки збуту (деревообробна галузь). 
Очікувані результати: 
- завантаження виробничих потужностей підприємств та відновлення 

позитивної динаміки промислового виробництва (105,8%);  
- збільшення реалізації промислової продукції на експорт в галузі 

деревообробки та виробництва щебеневої продукції (104,0%); 
- виготовлення нових видів продукції (дверні полотна тощо). 
 

Основні показники розвитку* 2019 р. 
звіт 

2020 р. 
очік. 

2021 р. 
прогноз 

2021 р.       
у % до  
2020 р. 

Обсяг виробництва продукції промисловості у 
діючих цінах, млн.грн.  3251,1 2947,1 3131,1 105,8 

у % до попереднього року по галузях: 
Добувна промисловість, % 95,7 179,6 105,0 х 
Виробництво харчових продуктів, % 106,5 84,5 100,0 х 
Виробництво хімічних речовин та хімічної 
продукції, %  93,9 82,3 110,0 х 

Виробництво машин та устаткування, % 82,8 66,3 126,0 х 
Металургійне виробництво, %  67,0 16,7 100,0 х 
Виробництво одягу, %  79,7 91,8 100,0 х 
Виробництво іншої неметалевої мінеральної 
продукції, %  47,3 79,1 100,2 х 

Деревообробна промисловість, % 91,6 115,9 105,0 х 
Виробництво електричного устаткування, %  95,9 80,9 103,5 х 
Виробництво готових металевих виробів, крім 
машин і устаткування, % 62,3 279,9 100,0 х 

*Галузь сільського господарства аналізується. 
 

2. Енергетичні ресурси, енергоефективність та енергоменеджмент 
Енергетичні ресурси 
У 2020 році енергопостачальними підприємствами міста безперебійно та 

в повному обсязі надавалися послуги з електро-, газо-, тепло- та 
водопостачання.  

Проблемні питання розвитку: 
˗ енергопостачальними компаніями ТОВ «Житомирська обласна 

енергопостачальна компанія» та ТОВ «Житомиргаззбут» і компаніями, які 
здійснюють свою діяльність як оператори систем розподілу, АТ 
«Житомиробленерго» та АТ «Житомиргаз» не надається інформація про стан та 
перспективи розвитку галузей, що унеможливлює проведення аналізу ринку 
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електричної енергії та природного газу для міста; 
˗ висока енергоємність основного обладнання (устаткування) та фізичний 

знос мереж енергопостачальних підприємств у сукупності з відсутністю 
достатнього фінансування негативно відображаються на функціонуванні даних 
підприємств та на проведенні енергоефективних заходів в цілому; 

˗ постійне коливання закупівельної ціни на електричну енергію та 
природний газ безпосередньо впливає на встановлення діючих тарифів на 
надання послуг з постачання;  

˗ через високі та нестабільні тарифи на енергетичні ресурси суттєвого 
зменшення боргу населення перед енергопостачальними підприємствами не 
передбачається. 

Основні напрями діяльності: 
ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» та  

АТ «Житомиробленерго»: 
- забезпечення безперебійного та безпечного постачання електричної 

енергії споживачам на умовах укладених договорів за тарифами, що 
регулюються відповідно до чинного законодавства України, в умовах 
функціонування єдиної енергосистеми країни. 

ТОВ «Житомиргаззбут» та АТ «Житомиргаззбут»: 
- забезпечення безперебійного та безпечного постачання природного газу 

споживачам на умовах укладених договорів за тарифами, що регулюються 
відповідно до чинного законодавства України, в умовах функціонування єдиної 
енергосистеми країни; 

-  підвищення якості обслуговування систем газопостачання, своєчасне 
виконання їх капітальних ремонтів, захист газопроводів від електрохімічної 
корозії та інших пошкоджень. 

КП Теплозабезпечення: 
˗  забезпечення безперебійного та безпечного постачання теплової енергії 

споживачам на умовах укладених договорів за тарифами, що регулюються 
відповідно до чинного законодавства України; 

˗  заміна основного обладнання (устаткування) на менш енергоємне; 
˗  режимно-налагоджувальні роботи на котлоагрегатах та промивка котлів 

від накипу; 
˗  якісне обслуговування та вчасне проведення планових капітальних 

ремонтів мереж; 
˗  зменшення аварійних ситуацій в мережах; 
˗  виконання завдань та заходів передбачених стратегічним планом 

розвитку комунального підприємства та міською програмою розвитку житлово-
комунального господарства (передбачено на 2021 рік 8,4 млн.грн). 

КП «Водоканал»: 
˗ забезпечення безперебійного та якісного надання послуг з 

водопостачання та водовідведення на умовах укладених договорів за тарифами, 
що регулюються відповідно до чинного законодавства України; 

˗ заміна основного обладнання (устаткування) на менш енергоємне; 
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˗ з метою попередження аварійних ситуацій вчасне проведення 
капітальних ремонтів та за необхідністю поточних ремонтів водопровідних та 
каналізаційних мереж міста;  

˗ виконання завдань та заходів передбачених стратегічним планом 
розвитку комунального підприємства, міською програмою розвитку житлово-
комунального господарства (МБ 3,22 млн.грн)., комплексною програмою 
благоустрою (передбачено на 2021 рік МБ 3,28 млн.грн) та екологічною 
програмою (передбачено на 2021 рік 3,52 млн.грн). 

Очікувані результати: 
˗ диспетчеризація та перехід на автоматичний режим роботи 10 котелень; 
˗ проведення капітального ремонту з об'єднанням котелень по  

вул. Черемушки, 81 та вул. Мельника, 5; 
˗ заміна 3 котлів, які відпрацювали розрахунковий термін експлуатації; 
˗ заміна 900 м теплових мереж з використанням попередньоізольованих 

труб; 
˗ впровадження дистанційного модемного зв'язку з тепловими вузлами 

для контролю та регулювання у 280 житлових будинках; 
˗ підвищення тарифу на теплову енергію в опалювальному періоді  

2020-2021 рр. для всіх категорій споживачів в середньому на 16,3%;  
˗ зниження заборгованості споживачів, в тому числі населення, за 

спожиту теплову енергію на 4,6%; 
˗ підвищення тарифу на водопостачання для всіх категорій споживачів на 

31,7% та водовідведення на 51,0%; 
˗ введення 0,3 км газових мереж. 

 

Основні показники розвитку 2019 р. 
факт 

2020 р. 
очік. 

2021 р. 
прогноз 

2021 р. у % 
до 2020 р. 

Електропостачання 
Вартість електроенергії,           
грн. за 1кВт 
- для юридичних споживачів 
(підприємств, в тому числі             
бюджетних установ); 
- для побутових споживачів 
(населення) до 100 кВт 
             більше 100 кВт 

 
 

На кінець року 
2,89 

 
 

0,9 
1,68 

 
 

Листопад  
2,82* 

 
 

0,9 
1,68 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

 
 

- 
- 

* - коливання визначення тарифу для юридичних та побутових споживачів залежить від 
закупівельної ціни електричної енергії 

Газопостачання 
Відпущено природного газу,  
тис.м³ 14802,44 9350,45 - - 

Вартість газу, грн за 1000 м³  
для підприємств, в т.ч. 
бюджетних організацій 

 
На кінець року 

8188,63 
 
 
 
 

 
Січень-Лютий 

для промисловості та 
бюджетних організацій 

8148,99* 
 

Березень 
- для промисловості 

 
- 

 
- 
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8133,99*; 
- для бюджетних 
організацій:  

6948,99* 
 

З Квітня для промисловості 
та бюджетних організацій 

– оплата по факту 
8139,95*;  

– бюджет по передоплаті 
7604,95*  

Для побутових споживачів 
(населення), грн/1м³: 
 - з лічильниками; 
 
 
- без лічильників: 
               - плита газова 
                
 
 
               - плита газова та газова 
                 колонка 

 
 

На кінець року 
6,21 

 
 

На кінець року  
33,54 

 
 

На кінець року 
65,21 

 
Січень 
5,87* 

Вересень 
5,50* 

 
Січень 
31,63* 

Вересень 
29,65* 

 
Січень 
61,56* 

Вересень 
57,70* 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

* - коливання визначення тарифу для юридичних та побутових споживачів залежить від 
закупівельної ціни природного газу 
Заборгованість за природний газ, 
тис.грн (з районом): 
- населення 
- місцевий бюджет 
- державний бюджет 

 
 

11458,3 
20,1 

- 

 
 

1226,18 
- 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Теплопостачання 
Реалізовано теплової  
енергії, тис.Гкал 92,91 98,97 98,97 100,0 

Тарифи за опалення, грн/Гкал:            
- населення 
- підприємства 
- бюджетних установ та 
організацій 

1654,46 
1672,68 
1650,21 

1434,71 
1454,23 
1438,76 

1675,93 
1690,62 
1667,82 

116,8 
116,3 
115,9 

Заборгованість за теплову енергію 
по споживачам, млн.грн  54,14 56,40 53,80 95,4 

Рівень оплати за спожиті  
послуги, % 105,8 100,0 100,0 - 

Водопостачання та водовідведення 
Відпущено води, тис.м³ 1785,6 1746,0 1746,0 100,0 
Прийнято стоків, тис.м³ 1711,1 1674,6 1674,6 100,0 
Тариф на воду, грн/м³ 
- для населення 
- для бюджетних установ 
- для підприємств 

 
15,95/16,71* 
15,95/16,71* 
15,95/16,71* 

 
15,95/16,71* 
15,95/16,71* 
15,95/16,71* 

 
21,01 
21,01 
21,01 

 
131,7/125,7 
131,7/125,7 
131,7/125,7 

Тариф на стоки, грн/м³     
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- для населення 
- для бюджетних установ 
- для підприємств 

13,85/14,51* 
13,85/14,51* 
13,85/14,51* 

13,85/14,51*
13,85/14,51*
13,85/14,51* 

20,92 
20,92 
20,92 

151,0/144,2 
151,0/144,2 
151,0/144,2 

Рівень оплати за спожиті  
послуги, %  
- населення; 
- підприємства 

 
 

98,0 
100,0 

 
 

100,0 
100,0 

 
 

100,0 
100,0 

 
 
- 
- 

* - тариф на воду і стоки з використанням внутрішньобудинкових систем (багатоквартирні 
будинки) 

 
Енергоефективність та енергоменеджмент  
З метою підвищення дисциплінарної поведінки раціонального 

використання та моніторингу споживання енергетичних ресурсів 
енергоменеджери установ та організацій, що фінансуються з міського бюджету, 
продовжують працювати з  інформаційною он-лайн системою. 

За даними інформаційної системи енергомоніторингу за 9 місяців 
поточного року збільшилось споживання теплової енергії на 19% та холодної 
води на 3%. Споживання електроенергії зменшилось на 7%. 

З початку 2020 року видатки з міського бюджету на природні та 
енергетичні ресурси склали 14,0 млн.грн., що на 11% менше в порівнянні з 
відповідним періодом минулого року.  

Активно проводиться інформаційно-просвітницька робота серед 
населення. 

В поточному році в місті реалізувались державні програми по підтримці 
населення для впровадження енергоефективних заходів: «Теплі кредити» та 
«Енергодім». За даними уповноважених банків за 9 місяців 2020 року ОСББ та 
населення міста скористались підтримкою урядової програми «Теплі кредити» 
на загальну суму близько 1,3 млн. грн. Програма «Енергодім» залишається поза 
увагою коростенців, що пов'язано з низькою поінформованістю населення. 

 Крім того, діють міські програми підтримки впровадження заходів  з 
енергозбереження та підвищення енергоефективності будівель (розділ 
21.Житлово-комунальне господарство). 

Проблемні питання розвитку: 
˗ незадовільний стан будівель установ та організацій бюджетної сфери 

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

енергоефективних заходів; 
˗ низька ефективність використання відновлюваних джерел енергії та 

постійне зростання вартості енергоресурсів; 
˗ обмеженість часу на освоєння державних субвенцій (особливо гостро 

проблема відчувається в галузі освіти), так як кошти зазвичай надходять у 
другій половині бюджетного року, а процедура виготовлення проєктно-
кошторисної документації та проведення закупівель займають значний 
проміжок часу; 

˗ низький рівень виконавської дисципліни та професіоналізму підрядних 



10 
 

організацій під час реалізації проєктів; 
˗ недостатній рівень енергоощадної та екологічної свідомості населення; 
˗ недостатня поінформованість населення про діючу підтримку 

державних та місцевих програм на впровадження енергоефективних заходів. 
Основні напрями діяльності: 
˗ виконання завдань та заходів, передбачених Стратегічним планом 

розвитку міста Коростеня до 2025 року, пошук фінансових ресурсів на 
зазначені цілі (участь у міжнародних проєктах та програмах – донорських та 
кредитних, застосування ЕСКО-механізму); 

˗ моніторинг споживання енергетичних ресурсів закладами бюджетних 
установ та організацій; 

˗ розробка сертифікатів енергетичної ефективності для будівель 
бюджетної сфери; 

˗ підвищення рівня обізнаності серед населення щодо впровадження 
енергоощадних заходів, популяризація використання альтернативних джерел 
енергії, формування енергоощадної та екологічної поведінки; 

˗ проведення інвентаризації будівель бюджетної сфери Коростенської 
міської територіальної громади, визначення рівня забезпеченості приладами 
обліку споживання енергетичних ресурсів, енергопостачальних підприємств на 
приєднаних територіях та потенційних об’єктів для впровадження системи 
енергомоніторингу.  

Інструмент виконання: Програма енергоефективності Коростенської 
міської територіальної громади на 2020-2024 роки. 

Очікувані результати: 
˗ підвищення енергоефективності будівель закладів бюджетної сфери та 

забезпечення комфортних умов перебування в них завдяки впровадженню 
енергоефективних заходів на загальну суму близько 34 млн.грн; 

˗ підписання Угоди по клімату та енергії в рамках європейської ініціативи 
«Угода мерів»; 

˗ розроблення Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату 
міста Коростеня до 2030 року з урахуванням приєднаних територій;  

˗ розширення кола організацій-партнерів міста у реалізації 
енергоефективних проєктів (не менше 1 партнера); 

˗ зменшення обсягів викидів CO2 всіма джерелами та сферами розвитку 
міста. 

 
3. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій 

Очікується, що в 2020 році буде продано у власність 15,5 га земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення на суму 3,5 млн. грн., що на  
9,1 млн. грн. менше, ніж в 2019 році. 

Станом на кінець року в оренді перебуває 198 земельних ділянок 
комунальної власності площею 158,2 га. Надходження від оренди земельних 
ділянок до міського бюджету в 2020 році очікуються в розмірі 10,0 млн. грн. 

У приватну власність шляхом приватизації передано 150 земельних 
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ділянок загальною площею 10,7 га. 
У 2020 році проведено 3 земельні аукціони. Реалізовано та проведено 

продаж права власності на 1 земельну ділянку на суму 515,2 тис. грн. та продаж 
права оренди на 8 земельних ділянок на суму 435,0 тис. грн.  

Відповідно до інформації Головного управління Держгеокадастру у 
Житомирській області площа Коростенської міської територіальної громади 
становитиме 80731,474 га, з яких: землі державної власності – 48934,99 га, у 
тому числі сільськогосподарські угіддя – 12782,12 га; землі комунальної 
власності – 20902,27 га, у тому числі сільськогосподарські угіддя – 1913,89 га. 

Проблемні питання розвитку:  
˗ недосконалість законодавства в частині відведення земельних ділянок 

під вбудованими приміщеннями багатоповерхових будинках, які проводять 
реконструкцію із прибудовою вхідних груп  до цих приміщень; 

˗ недосконалість законодавства щодо можливості реалізації свого права 
на приватизацію земельної ділянки  громадянам, які є співвласниками 
житлового будинку із декількома співвласниками, не мають окремої адреси і не 
мають згоди одного із співвласника будинку; 

˗ недосконалість контролю за цільовим використанням земельних 
ділянок та наявності у користувачів правовстановлюючих документів; 

˗ неврегульованість на законодавчому рівні питання щодо 
відповідальності користувачів земельних ділянок за несвоєчасне поновлення 
(продовження) договорів оренди, термін дії яких сплив; 

˗ відсутність нормативної грошової оцінки земель в переважній 
більшості сіл Коростенської міської територіальної громади; 

˗ відсутність програмного продукту щодо ведення земельного кадастру 
та недосконалість роботи запровадженого продукту обліку договорів оренди. 

Основні напрямки діяльності: 
˗ інвентаризація земель Коростенської міської територіальної громади та 

формування земельних ділянок; 
˗ залучення власників нерухомості до оформлення правовстановлюючих 

документів на користування земельними ділянками на умовах оренди під 
нерухомим майном; 

˗ проведення земельних аукціонів;  
˗ посилення контролю за повною і своєчасною сплатою орендних 

платежів за користування земельними ділянками, земельного податку за 
земельні ділянки, які перебувають у приватній власності або тимчасовому 
користуванні та за сервітутне землекористування; 

˗ розробка Положення (Порядку) про удосконалення передачі земельних 
ділянок територіальної громади у власність та оренду; 

˗ запровадження самоврядного контролю за дотриманням норм чинного 
законодавства у сфері земельних відносин, виявлення фактів самовільного 
зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим 
призначенням, порушення умов договорів оренди земельних ділянок тощо. 
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Інструмент виконання: 
˗ Програма розвитку земельних відносин в місті Коростені на  

2017-2021 роки; 
˗ міські порядки та положення щодо врегулювання земельних питань 

комунальної власності.  
Очікувані результати: 
В 2021 році після завершення інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення державної власності Коростенської 
міської територіальної громади відповідно до Розпорядження КМУ від 
31.01.2018 №60-р будуть передані у комунальну власність та сформовані 
відповідні інвестиційні пропозиції. 

 
4. Будівельний комплекс, архітектура та містобудування 

За 9 місяців 2020 року надано 263 адміністративні послуги з питань 
містобудування та архітектури.    

Підготовлено та видано забудовникам 18 будівельних паспортів забудови 
земельних ділянок, з них 14 – на будівництво нових житлових будинків, 4 – на 
реконструкцію існуючих. У першому півріччі 2020 року в м. Коростень 
загальна площа житлових будівель прийнятих в експлуатацію склала  
1738 кв. м., що становить 46% показника 2019 року. 

Основні показники розвитку Одиниця 
виміру 

2019 р. 
звіт 

2020 р. 
очік. 

2021 р. 
прогноз 

2021 р. 
у % до 
2020 р. 

од. 18 10 12 120,0 Продано у власність земельних 
ділянок несільськогосподарського 
призначення га 28,1 15,5 16,1 103,9 
Надходження до міського 
бюджету від продажу земель 
несільськогосподарського 
призначення 

млн. грн. 12,6 3,5 5,0 142,8 

од. 176 198 210 106,0 Земельні ділянки, що перебувають 
в оренді для здійснення 
підприємницької діяльності га 155 158,2 170,0 107,7 

52,5 48,5 55,0 113,4 

Надходження коштів до міського 
бюджету зі сплати податку за 
землю (орендної плати), в тому  
числі: 
- надходження коштів до міського 
бюджету від оренди земельних 
ділянок  

млн. грн. 

9,5 10,0 11,0 110,0 

Надходження коштів до міського 
бюджету від сервітутного 
землекористування 

тис. грн. 144,2 105,0 105,0 100,0 

Надходження коштів до міського 
бюджету по відшкодуванню 
збитків 

тис. грн. 65,9 10,0 50,0 у 5 разів 
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Проблемні питання розвитку: 
˗ зростання вартості будівельних матеріалів, будівельно-монтажних 

робіт; 
˗ відсутність на рівні держави комплексного підходу до вибору 

програмного забезпечення та створення бази даних для роботи служби 
містобудівного кадастру на місцях; 

˗ складна процедура отримання містобудівних умов і обмежень та 
будівельних паспортів на рівні центральних органів виконавчої влади; 

˗ не прозорість процедури надання дозвільних документів на початок 
виконання будівельних робіт для об’єктів підприємницької діяльності в 
Держархбудінспекції; 

˗ відсутність містобудівної документації в населених пунктах, що 
входять до Коростенської міської територіальної громади. Наявні проєкти 
планування та забудови датуються 1960-80-ми роками. Новий Генеральний 
план розроблено тільки в селах Кожухівка та Клочеве.   

Основні напрями діяльності: 
˗ розробка містобудівної документації для територій Коростенської 

міської територіальної громади; 
˗ коригування Генерального плану та Плану зонування міста у зв’язку з 

необхідністю зміни функціонального призначення територій; 
˗ організація та ведення містобудівного кадастру; 
˗ в зв’язку із провадженням  єдиної   державної  електронної системи у 

сфері будівництва всі  відомості,  формування документів по містобудівним 
умовам  і  обмеженням та будівельним паспортам забудови земельних ділянок 
будуть видаватись  виключно через  дану електронну систему; 

˗ контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у 
сфері містобудування, за регулюванням забудови та використанням територій 
м. Коростеня та Коростенської міської територіальної громади, з урахуванням 
державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на 
місцевому рівні. 

Інструмент виконання: Програма із створення, розроблення 
містобудівної та проєктної документації територій міста Коростеня на період 
2020-2022 роки. 

Очікувані результати: 
˗ розроблено комплексну схему на розміщення тимчасових споруд на 

території Коростенської міської територіальної громади; 
˗ виконано топографічно-геодезичні роботи на територію Коростенської 

міської територіальної громади М 1:10000 та на територію окремих селищ М 
1:2000; 

˗ розроблено схеми планування території об’єднаної територіальної 
громади; 

˗ розроблено детальні плани територій або Плани зонування територій 
по окремих селищах; 

˗ створено геопортал Коростенської міської територіальної громади – як 
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інструмент розвитку територій та залучення інвестицій. 
 

5. Транспортний комплекс та зв’язок 
Автомобільний транспорт 
Протягом березня-квітня 2020 року через карантинні обмеження 

пасажирські перевезення в міському автомобільному транспорті були повністю 
зупинені. З травня розпочалося поступове відновлення роботи з обмеженнями, 
визначеними Кабінетом Міністрів України. Наведене призвело до різкого 
зменшення пасажиропотоку (-45%) та, відповідно, кількості транспорту - 
щоденно місто обслуговує 30 автобусів проти 36 минулого року. 

Вартість проїзду в міському транспорті протягом року не переглядалась 
та складає 6,00 грн. 

На часткову компенсацію пільгового проїзду у 2020 році з міського бюджету 
передбачено кошти в розмірі 3,0 млн.грн. Видатки з Державного бюджету на дані 
цілі – відсутні.  

Територіальна реформа передбачає передачу повноважень щодо організації 
пасажирських автоперевезень приміського сполучення об’єднаним 
територіальним громадам в межах їх територій. В межах Коростенської міської 
територіальної громади організовано 10 приміських маршрутів (в середньому по 1 
автобусу на маршруті). 

Проблемні питання розвитку: 
- зношеність та повільні темпи оновлення рухомого складу громадського 

транспорту; 
- відсутність фінансового забезпечення з Державного бюджету на 

компенсацію пільгового проїзду в громадському транспорті та недосконалість 
системи відшкодування витрат за пільговий проїзд; 

- недостатність коштів для розвитку транспортної інфраструктури, а саме: 
відновлення дорожнього покриття, освітлення, встановлення дорожніх знаків; 

- незадоволеність жителів малих населених пунктів Коростенської міської 
територіальної громади частотою руху автобусів. 

Основні напрями діяльності: 
- контроль за виконанням договірних умов перевізниками з метою надання 

населенню якісних послуг в сфері пасажирських перевезень; 
- перегляд та погодження тарифів на перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом в разі наявності економічно обґрунтованих підстав; 
- сприяння у забезпеченні права на безкоштовний проїзд пільгових категорій 

пасажирів та компенсування на належному рівні витрат перевізників;  
- оптимізація існуючої мережі автобусних маршрутів, вдосконалення 

розкладів руху міського та приміського автотранспорту; 
- на виконання п. 2 статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу» забезпечення Коростенського об’єднаного міськрайонного 
військового комісаріату автомобільним транспортом для організації проведення 
медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправлення 
призваних осіб до військових частин тощо – 30,0 тис.грн. 
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Очікувані результати:  
- забезпечення стабільного функціонування громадського транспорту та 

збільшення обсягів перевезень пасажирів на 5 %;  
- оновлення рухомого складу (не менше 2 одиниць) та поліпшення його 

санітарно-технічного стану. 
Залізничний транспорт 
Відповідно до інформації Дирекції залізничних перевезень в 2020 році 

очікується зменшення кількості відправлених пасажирів зі станції Коростень 
майже на 60% (0,9 млн. осіб проти 2,1 млн. осіб в 2019 році). 

Кількість відправлених вантажів в 2020 році збільшилась та складає  
13,0 млн. тонн (+3,2%) за рахунок скорочення термінів перевезень та 
збільшення обсягів навантаження лісових вантажів. 

Під впливом карантинних заходів в 2020 році із виділених з міського 
бюджету 3,0 млн. грн. для забезпечення пільгового проїзду пасажирів 
залізничним транспортом планується освоїти 2,2 млн.грн. 

Проблемні питання розвитку: 
- низький пасажиропотік спричинений карантинними заходами 

призводить до вимушеного скорочення курсування приміських та регіональних 
поїздів;  

-  застарілий стан рухомого складу, приладів, устаткування; 
- недостатній рівень професійної підготовки працівників; 
- недосконалість системи компенсації витрат за пільгові перевезення 

пасажирів; 
- відсутність фінансування пільгового перевезення пасажирів залізничним 

транспортом з державного бюджету призвела до судових спорів між АТ 
«Українська залізниця» та управлінням праці соціального захисту населення  
виконавчого комітету Коростенської міської ради. Відповідно до рішень суду 
на рахунок управлінням праці соціального захисту накладено арешт на загальну 
суму 7,7 млн. грн. (за 2014-2016 роки).  

Основні напрями діяльності: 
- забезпечення безпечного і надійного перевезення вантажів та пасажирів 

залізничним транспортом відповідно до встановлених норм і стандартів; 
- оновлення рухомого складу, зокрема, вітчизняного виробництва; 
- перехід на альтернативні види палива (твердопаливні котли, 

електроопалення) та впровадження енергозберігаючих технологій; 
Очікувані результати: 
- збільшення обсягів перевезення вантажів на 3,2% та пасажирів на 77,8%. 
 

Основні показники розвитку 2019 р. 
звіт 

2020 р. 
очік.  

2021 р. 
прогноз 

2021 р. у % 
до 2020 р. 

Кількість відправлених вантажів, млн. тонн 12,6 13,0 13,4 103,2 
Кількість відправлених пасажирів, млн. осіб 2,1 0,9 1,6 177,8 
Компенсація за пільгове перевезення пасажирів 
залізничним транспортом за рахунок міського 
бюджету, млн.грн 

3,0 2,2 3,5 в 1,5 р. 
більше 
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Зв’язок та інформаційні технології 
Протягом останніх років спостерігається позитивна динаміка розвитку 

ПАТ «Укрпошта», яке не зважаючи на карантинні заходи нарощує обсяги та 
продовжує реалізовувати інвестиційні проекти.  

Під час карантину підприємством зроблено максимальний акцент на 
соціально важливих послугах: доставка пенсій, ліків, товарів, приймання 
платежів, що вплинуло на зріст обсягів надання послуг Центром поштового 
зв’язку №2 на 17,7%. 

На території міста активно працюють наступні служби кур'єрської 
доставки: Нова Пошта, АвтоЛюкс, ІнТайм, Делівері, Нічний Експрес, 
Поштомати ПриватБанку. 

В сфері надання послуг стаціонарного телефонного зв’язку 
продовжується зниження кількості абонентів, що пов’язано з активним 
розвитком та розширенням послуг мобільних операторів. 

В 2020 році з міського бюджету на відшкодування витрат, пов'язаних з 
наданням населенню міста пільг з оплати послуг зв’язку, виділено 800,0 
тис.грн. 

Проблемні питання розвитку: 
ПАТ «Укрпошта»: 
 централізація послуг поштового зв’язку через Житомирську дирекцію, 

що уповільнює строки доставки кореспонденції до кінцевого користувача; 
 нерентабельність надання послуг з виплати пенсій, допомог, торгівлі 

товарами широкого вжитку малозахищеним верствам населення (пенсіонерам, 
інвалідам, ветеранам); 

 небезпека роботи листонош. 
ПАТ «Укртелеком»: 
 зниження обсягу послуг стаціонарного телефонного зв’язку; 
 скорочення штату міського відділення; 
 заборгованість за період 2015-2017 роки з компенсації за надані 

телекомунікаційні послуги споживачам з Державного бюджету перед ПАТ 
«Укртелеком» складає 2,4 млн.грн., перед АТ «Українська залізниця» -  
348,0 тис.грн. 

Основні напрями діяльності: 
ПАТ «Укрпошта»: 
 виділення приміщень для розташування відділень поштового зв’язку у 

новобудовах; 
 створення рівних умов для роботи пошти і банківських структур в 

частині виплат і доставки пенсій та грошових допомог; 
 впровадження інноваційних видів послуг; 
 облаштування стаціонарних відділень поштового зв’язку засобами 

безпеки; 
 забезпечення листонош засобами індивідуального захисту. 
ПАТ «Укртелеком»: 
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 покращення інтернет-зв’язку. 
Очікувані результати: 
 покращення надання послуг за рахунок введення нових технологій; 
 виділення з міського бюджету 0,8 тис. грн. на відшкодування витрат, 

пов'язаних з наданням населенню міста пільг з оплати послуг зв’язку. 
 
Основні показники розвитку  

«Центру поштового зв’язку №2» 
2019 р. 

звіт 
2020 р. 
очік. 

2021 р. 
прогноз 

2021 р. у % 
до 2020 р. 

Обсяги надання універсальних послуг 
поштового зв’язку, тис. грн. 2917,0 3433,0 3949,0 115,0 

в т.ч. письмова кореспонденція, тис. грн.  2006,0 2351,0 2703,0 114,9 
в т.ч. посилки, тис. грн.  776,0 1003,0 1154,0 115,0 
в т.ч. надання послуги з передплати 
періодичних видань, тис. грн.  136,0 80,0 92,0 115,0 

Всього послуг на одного жителя міста, грн. 27,0 46,0 53,0 115,2 
Впровадження інноваційних видів послуг, 
тис. одиниць 7205 6795 7815 115,0 

 
6.  Фінансово-бюджетна політика 

Державний бюджет 
У 2020 році податкові надходження до Державного бюджету з міста 

Коростеня очікуються в розмірі 228,6 млн. грн., що на 5% більше, ніж у 2019 
році. 

Згідно з прогнозними показниками на 2021 рік надходження до 
Державного бюджету становитимуть 240,1 млн. грн., що на 5% більше 
очікуваного показника 2020 року. 

 

Основні показники розвитку 2019 р. 
звіт 

2020 р. 
очік.  

2021 р. 
прогноз 

2021 р. 
у % до 
2020 р. 

Надходження до Державного бюджету 
податків та платежів, млн. грн., в т. ч. 217,7 228,6 240,1 105,0 

податок на додану вартість, млн. грн. 91,8 96,4 101,2 104,9 
податок на прибуток, млн. грн. 15,9 16,6 17,6 106,0 

 
Міський бюджет 
Очікуваний у 2020 році розмір надходжень до міського бюджету (без 

трансфертів із держбюджету) становить 369,3 млн. грн., що на 1,3% більше 
показника 2019 року. Питома вага бюджету розвитку становить 1,1% проти 
2,1% в минулому році. 

Очікується, що за підсумками 2020 року видатки міського бюджету 
становитимуть 519,7 млн. грн. Найбільша частка видатків припадає на освіту – 
50,3%, державне управління – 9,6%, охорону здоров’я – 8,4%, соціальний 
захист та соціальне забезпечення – 6,8%,  

Проблемні питання розвитку:  
- недостатній обсяг субвенцій із державного бюджету на фінансування 

окремих галузей (освіта, охорона здоров’я тощо); 
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- карантинні обмеження впроваджені для малого і середнього бізнесу, 
суттєво позначились на надходженнях до бюджетів всіх рівнів; 

- відповідно до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» з 
01.01.2021 року скасовується пайова участь в розвитку інфраструктури 
населеного пункту. Втрати міського бюджету складуть понад 100,0 тис.грн.; 

- певний час залишається неврегульованим питання щодо зарахування 
ПДФО за працівників, які працюють у відокремлених підрозділах підприємств, 
що розташовані в інших містах та областях; 

- переважна більшість сільських рад, що увійдуть до Коростенської 
міської територіальної громади, є дотаційними. За попереднім аналізом 
надходження до міського бюджету від населених пунктів складуть 41,0 млн. 
грн., а вирішення їх проблемних питань потребують значно більших коштів. 

Очікувані результати: 
˗ згідно з прогнозними показниками на 2021 рік надходження до міського 

бюджету без трансферів із Державного бюджету становитимуть 438,5 млн. грн., 
що на 18,7% більше 2020 року (враховано приєднані території); 

˗ у 2021 році продовжиться реалізація проєкту Бюджет участі.  
 
 
 
 
 

 

Основні показники розвитку 2019 р. 
звіт 

2020 р. 
очік. 

2021 р. 
план 

2021 р. 
у % до 
2020 р. 

                 МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ 
Доходи місцевого бюджету, усього млн. 
грн., у тому числі: 678,0 503,1 617,5 122,7 

Доходи місцевого бюджету (без 
трансфертів із держбюджету), млн. грн. 364,4 369,3 438,5 118,7 

Обсяг бюджету розвитку, млн. грн. 
Питома вага бюджету розвитку в 
загальному обсязі місцевого бюджету, % 

14,2 
 

2,1 

5,7 
 

1,1 

6,0 
 

1,0 

105,3 
 

90,9 
Офіційні трансферти, млн. грн. 313,5 133,8 179,1 133,9 
                 ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (розраховується) 
Видатки місцевого бюджету, млн. грн., 
усього 680,8 519,7   

Державне управління, млн. грн. 46,1 49,9   
Правоохоронна діяльність та забезпечення 
безпеки держави, млн. грн. 3,8 5,4   

Освіта, млн. грн. 244,8 261,7   
Охорона здоров'я, млн. грн. 96,7 43,8   
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення, млн. грн. 174,1 35,7   
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Житлово-комунальне господарство, млн. 
грн. 28,3 23,5   

Культура й мистецтво, млн. грн. 15,2 15,6   
Засоби масової інформації, млн. грн. 3,3 3,5   
Фізична культура і спорт, млн. грн. 12,8 13,2   
Будівництво, млн. грн. 5,7 21,8   
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 
телекомунікації та інформатика, млн. грн. 33,9 22,1   

Інші послуги, пов'язані з економічною 
діяльністю, млн. грн. 9,3 1,7   

 
7. Управління об’єктами комунальної власності 

В поточному році активовано роботу щодо проведення технічної 
інвентаризації з виготовленням технічних паспортів на об’єкти нерухомого 
майна та здійснення реєстрації права власності на них за територіальною 
громадою міста Коростеня. 

Станом на кінець 2020 року перелік об’єктів комунальної власності 
Коростенської міської ради (нежитлові приміщення) налічує 392 одиниці, 
загальною площею 22,6 тис. кв. м. В населених пунктах, що увійдуть до складу 
Коростенської міської територіальної громади, за попередньою інформацією 
розташовано до 100 нежитлових приміщень комунальної власності, це 
переважно приміщення сільських рад, клубів, бібліотек, дитячих садочків, та 
більше 200 житлових будинків, які передані на баланс сільських рад під час 
переселення мешканців в чисті зони. 

Очікується, що в 2020 році від продажу об’єктів комунальної власності до 
міського бюджету надійде 1,6 млн.грн., проти 60,0 тис.грн. в 2019 році, та  
950,0 тис.грн. від оренди майна, що на 338,0 тис.грн. більше, ніж в 2019 році. 
Крім того, майже 1,0 млн.грн. надійде від оренди майна, яке перебуває на 
балансах бюджетних установ та закладів охорони здоров’я, і залишиться в їх 
розпорядженні в повному обсязі. 

Проблемні питання розвитку: 
˗ довготривале запровадження нового механізму передачі в оренду 

комунального майна; 
˗ недосконалість законодавства в частині передачі майна на рівні 

об’єднаних територіальних громад, міст, сіл, селищ; 
˗ аварійний стан приміщень та будівель, які перебувають на балансах 

сільських рад, що увійшли до Коростенської міської територіальної громади, та 
відсутність, в більшості випадків, на нерухоме майно технічної документації та 
зареєстрованого права комунальної власності; 

˗ відсутність права звільнення від сплати судового збору за подання 
позовів до суду щодо вирішення майнових спорів між органом уповноваженим 
управляти майном та орендарем; 

˗ складність отримання шляхом передачі з державної в комунальну 
власність об’єктів нерухомості спортивного призначення, які внесені до 
статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» та перебувають в управлінні Кабінету 
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Міністрів України. 
Основні напрями діяльності: 
˗ проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності з виготовленням технічної документації на них та 
здійснення державної реєстрації права власності за територіальною громадою; 

˗ забезпечення прозорості приватизації та оренди майна, шляхом 
проведення електронних аукціонів; 

˗ участь у проведенні інвентаризації майна комунальних підприємств, які 
підпорядковуються міській раді, в зв’язку з процесом об’єднання відповідних 
гроиад; 

˗ контроль за ефективним використанням  комунального майна. 
Очікувані результати: 
˗ в 2021 році від приватизації об’єктів комунальної власності 

надходження до міського бюджету становитимуть 1,0 млн.грн., від оренди –  
1,0 млн.грн.;  

˗ заборгованість з орендної плати буде відсутня. 
 

Основні показники розвитку Одиниця 
виміру 

2019 р. 
звіт 

2020 р. 
очік.  

2021 р. 
прогноз 

2021 р. 
у % до 
2020 р. 

Кількість приватизованих  та відчужених 
об’єктів  комунальної власності од. 2 10 5 50,0 

Надходження від відчуження та 
приватизації об’єктів до місцевого 
бюджету 

тис. грн. 59,6 1600,0 1000,0 62,5 

Кількість об’єктів переданих в оренду од. 186 175 180 102,8 

Загальною площею тис. 
кв. м. 22,6 27,8 28,0 100,7 

Надходження від оренди комунального 
майна тис. грн. 612,3 950,0 1000,0 105,3 

Заборгованість тис. грн. - - - - 
 

8. Інвестиційна політика 
В 2020 році місто Коростень стало першим в Житомирській області та 

третім в Україні в рейтингу інституційної спроможності і сталого розвитку 
малих та середніх громад України, організованого Фондом «Регіональний 
центр економічних досліджень та підтримки бізнесу». 

В рейтингу прозорості інвестиційного сектору серед всіх міст України від 
Трансперенсі Інтернешнл місто Коростень другий рік поспіль займає 17 місце. 

В 2020 році Коростень став переможцем конкурсу «Золота ділянка 2020» 
від проєкту Польської допомоги «Підвищення конкурентоспроможності 
українських регіонів та розвиток польсько-українського співробітництва», а 
інвестиційний проєкт індустріальний парк «Коростень» визнано найкращим в 
Житомирській області. На національному телебаченні за сприяння Ради Європи 
вийшов випуск програми «Пліч-о-пліч» про індустріальний парк «Коростень». 

 Всі вжиті заходи популяризації інвестиційної привабливості міста не 
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мали успіху через пандемію COVID-19, що значно вплинула на інвестиційну 
активність в усьому світі, а фінансово-правова криза в «зеленій» енергетиці 
України зупинила впровадження ряду інвестиційних проєктів в місті. 

Проблемні питання розвитку:  
Основними чинниками, які гальмують процеси залучення інвестицій, є:  
на місцевому рівні: 
˗ недостатність фінансового ресурсу, що стримує виконання програм та 

реалізацію економічних та соціальних проєктів, яких потребує місто 
(недостатнє фінансування витрат на проєктну діяльність, підготовку експертиз, 
техніко-економічних обґрунтувань, розробку бізнес-планів, архітектурно-
планувальних рішень концептуального характеру); 

˗ відсутність механізму стимулювання інноваційних проєктів та 
рефінансування; 

˗ відсутність територій спеціальних режимів економічної (інвестиційної) 
діяльності; 

˗ низька інвестиційна привабливість окремих видів діяльності та невисока 
якість інвестиційних пропозицій для інвесторів; 

˗ значна частина промислових активів не працює на економічний 
розвиток, а є «тягарем» для громади; 

˗ низька активність у просуванні та впровадженні нових форм 
інвестування, зокрема щодо використання інструментів державно-приватного 
партнерства; 

˗ відсутність дієвих інструментів підтримки та преференційних стимулів 
для діючих та потенційних інвесторів; 

˗ нерозвиненість інноваційної інфраструктури, недостатня кількість 
інноваційних підприємств (інноваційних центрів, технопарків, технополісів, 
інноваційних бізнес-інкубаторів), наукових парків, центрів трансферу 
технологій і промислових кластерів. 

на державному рівні: 
˗ відсутність державних гарантій для інвесторів та страхування 

комерційних ризиків під час реалізації інвестиційних проєктів; 
˗ недосконалість та суперечливість законодавчої бази, яка регулює 

інвестування капіталу на території України та податкового законодавства; 
˗ недосконала грошово-кредитна політика, висока вартість кредитних 

ресурсів; 
˗ недосконалість законодавства та певна пасивність з боку держави щодо 

розвитку індустріальних парків в Україні; 
˗ складна процедура погодження документів для інвестиційних проєктів, 

на реалізацію яких надається державна підтримка; 
˗ складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам 

для здійснення господарської діяльності; 
˗ обтяжливий процес підключення енергопотужностей, необхідних для 

реалізації нових інвестиційних проєктів; 
˗ несприятливий інвестиційних клімат в цілому. 
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Основні напрями діяльності:  
˗ в зв’язку зі створенням Коростенської міської територіальної громади 

постає задача вивчення інвестиційного потенціалу приєднаних територій: 
вільних земельних ділянок та приміщень, які можуть бути запропоновані 
інвесторам; 

˗ підготовка якісних інвестиційних пропозицій у пріоритетних сферах 
інвестування, вільних об’єктів нерухомості, земельних ділянок тощо; 

˗ співпраця з керуючою компанією індустріального парку «Коростень» у 
питаннях залучення на територію парку підприємств інших галузей 
промисловості, малого бізнесу;  

˗ за потребою учасників індустріального парку «Коростень» внесення 
змін до його Концепції; 

˗ актуалізація інвестиційного паспорту міста та оновлення презентаційних 
матеріалів про інвестиційні можливості;   

˗ участь в інвестиційних форумах, ярмарках, семінарах та конференціях; 
˗ продовження співпраці з міжнародними проєктами та програмами; 
˗ провадження проєктного менеджменту. 
Інструменти виконання: 
˗ Програма по залученню інвестицій та поліпшенню інвестиційного 

клімату Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки.  
Очікувані результати:  
˗ облаштовано територію індустріального парку «Коростень», початок 

будівництва нових виробництв, логістичних об’єктів;  
˗ початок повноцінної роботи меблевої фабрики на території 

індустріального парку «Коростень»; 
˗ за умови оптимістичного сценарію розвитку економіки та при 

поліпшенні інвестиційного клімату можливе збільшення обсягу інвестицій в 
основний капітал та прямих іноземних інвестицій в економіку міста з 
урахуванням необхідності впровадження енергоефективних технологій та 
покращення екології; 

˗ сформовано  базу даних інвестиційних пропозиції Коростенської міської 
територіальної громади.  
 

9. Розвиток підприємництва 
В місті налічується майже 400 малих і середніх підприємств та 2286 

фізичних осіб-підприємців. Кількість підприємців з початку 2020 року 
зменшилась на 38 осіб, а бізнес доволі повільними темпами виходить на 
докарантинні показники розвитку.  

В 2020 році надходження єдиного податку до спеціального фонду 
міського бюджету очікуються в розмірі 37,0 млн. грн., що на 22,5% більше 
показника 2019 року.  

Інфраструктура підтримки бізнесу в місті представлена Центром 
підтримки підприємництва, Центром надання адміністративних послуг та 
трьома об’єднаннями підприємців. Проводиться робота з молоддю: реалізовано 
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курс «Школа бізнесу» та проведено конкурс бізнес-проєктів, на якому 
представлено 14 якісних бізнес-ідей. 

В населених пунктах Коростенської міської територіальної громади 
підприємництво переважно представлене малим бізнесом в сфері торгівлі та 
наданні послуг громадського харчування, і їх загальна кількість складає майже 
50 фізичних осіб-підприємців. 

Проблемні питання розвитку: 
˗ карантинні обмеження 2020 року значно вплинули на стан малого 

бізнесу: певна кількість підприємців сфери торгівлі та обслуговування не 
відновили свою діяльність після вимушеного простою в першій половині року 
або були витіснені  мережевими підприємствами; 

˗ низька активність суб’єктів господарювання щодо участі в 
регуляторній діяльності та в інформаційно-навчальних заходах, які проводяться 
в місті; 

˗ нестабільність у чинному законодавстві; 
˗ відсутність державного стимулювання й підтримки підприємництва; 
˗ невідповідність наявної інфраструктури підтримки малого й середнього 

бізнесу їх потребам; 
˗ необхідність звернення до виконавчих органів міської ради та органів 

виконавчої влади для отримання адміністративної послуги вимагає від 
одержувача послуг здійснення цілої низки погоджувальних дій, що збільшує 
термін отримання адміністративної послуги; 

˗ наявність різноманітних баз даних органів виконавчої влади та інших 
відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг 
підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого 
результату; 

˗ відсутність єдиної системи взаємодії органів виконавчої влади щодо 
надання адміністративних послуг; 

˗ недостатній організаційний та технічний рівень комунікації між 
виконавчими органами міської ради та органами виконавчої влади; 

˗ відсутність системи електронного документообігу (автоматизованого 
робочого місця адміністратора). 

Основні напрями діяльності: 
˗ часткове відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за 

кредитами, залученими суб’єктами малого й середнього підприємництва для 
реалізації бізнес-проєктів; 

˗ проведення інформаційно-консультаційної роботи та пошук нових 
форм підтримки бізнесу; 

˗ розширення можливостей доступу суб’єктів малого й середнього 
підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів, в тому числі до програм в 
сфері сільського господарства; 

˗ співробітництво з міжнародними фондами і фінансовими інституціями, 
спрямованими на матеріально-технічну підтримку підприємництва; 

˗ здійснення регуляторної політики; 
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˗ робота з учнівською молоддю щодо підвищення підприємницької 
компетенції та профорієнтація; 

˗ підтримання постійного діалогу між громадськими організаціями 
підприємців та органами місцевого самоврядування, організація зустрічей 
бізнес-активу міста з міським головою, залучення бізнесу до участі в 
регіональних, національних та міжнародних ділових форумах; 

˗ впровадження ефективної системи надання адміністративних послуг 
шляхом модернізації Центру надання адміністративних послуг; 

˗ забезпечення отримання громадою повноважень з надання 
максимальної кількості адміністративних послуг, необхідних громадянам та 
суб’єктам господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані 
державою органам місцевого самоврядування відповідного рівня. 

Інструмент виконання:  
- Програма підтримки малого та середнього підприємництва 

Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки; 
- Концепція модернізації Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на 2020-2022 роки. 
Очікувані результати: 
˗ очікуване в 2021 році надходження єдиного податку до міського 

бюджету складе 41,5 млн.грн.; 
˗ розпочато процес підготовки програми підтримки підприємців галузі 

сільського господарства (підтримка кооперативного руху тощо); 
˗  через Центр надання адміністративних послуг буде надаватись 186 

адміністративних послуг. 

Основні показники розвитку 2019 р. 
звіт 

2020 р. 
очік. 

2021 р. 
прогноз 

2021 р. 
у % до 
2020 р. 

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності  
– юридичних осіб (малі і середні підприємства) 381 400 410 102,5 

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності 
– фізичних осіб 2324 2286 2300 100,6 

 
10. Торгівля, громадське харчування та побутові послуги 

Споживчий ринок міста залишається однією з найбільш кризово-стійких 
сфер діяльності серед економічних галузей міста, має достатній рівень 
насичення товарами та послугами. На кінець 2020 року в місті працюють 470 
стаціонарних закладів торгівлі. З 43 сіл та селищ Коростенської міської 
територіальної громади 18 сіл не мають магазинів, діє виїзна торгівля. 

За розрахунковими даними, обсяг роздрібного товарообороту 
підприємств у 2020 році складе 1330,0 млн. грн., що на 2% більше 
минулорічного показника в діючих цінах, та на одну особу становитиме 
20,4 тис. грн. 

Для стримування зростання цін та задоволення попиту мешканців міста 
протягом 2020 року додатково виділено 9 місць під сезонну ярмаркову виїзну 
торгівлю. 
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Проблемні питання розвитку: 
˗ через запровадження карантинних заходів зменшилась кількість 

ярмаркових заходів, виїзної торгівлі і відповідно надходжень до міського 
бюджету; 

˗ забезпечення населення в малих населених пунктах необхідними 
товарами (ліки, продукти харчування, господарські товари тощо); 

˗ відсутні книжкові магазини та заклади дієтичного харчування; 
˗ надмірна кількість магазинів з торгівлі вживаними речами та торгівля у 

невідведених для цього місцях; 
˗ зростання цін на товари щоденного вжитку, що призводить до 

зменшення споживання основних продуктів харчування у натуральному виразі 
(крім картоплі та хліба); 

˗ відсутність розважальних послуг: боулінг, каток, ресторан швидкого 
харчування тощо. 

Основні напрями діяльності: 
˗ організація виїзної торгівлі в малі населені пункти; 
˗ розширення ринкових площ на території Коростенської міської 

територіальної громади, створення умов для продажу сільськогосподарської 
продукції безпосередньо її виробниками; 

˗ запровадження сучасних стандартів торгівлі та послуг, проведення 
технічного переобладнання мережі побутового обслуговування населення; 

˗ запобігання необґрунтованому зростанню цін, підтримка вітчизняного 
товаровиробника; 

˗ сприяння забезпеченню прав і законних інтересів суб’єктів 
господарювання, захист прав споживачів на отримання якісних товарів та 
послуг. 

Очікувані результати: 
˗ зростання обсягів роздрібної торгівлі на 3%; 
˗ збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок збільшення 

місць провадження виїзної торгівлі на 3%; 
˗ збільшення задіяних торгових площ на 500 м²; 
˗ додаткове працевлаштування та збільшення чисельності працівників 

торгівлі на 20 осіб. 
 

11. Демографічна ситуація 
Станом на 01.09.2020 року чисельність постійного населення в місті 

Коростень становить 62,8 тис. осіб. Щороку спостерігається негативна 
тенденція значного природного скорочення населення. За 8 місяців поточного 
року кількість померлих в 2,6 рази перевищує кількість народжених. 

Натомість спостерігається міграційний приріст населення, який за 8 
місяців 2020 року становив 160 осіб, і є одним з найкращих показників в 
Житомирській області.  

Населення приєднаних до міста Коростень сіл та селищ становить  
10,7 тис. осіб, з них 19% – особи від 0 до 17 років, 53% –18-59 років та 28% – 
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60+ років. 
Проблемні питання розвитку: 
˗ ведення нездорового способу життя, пасивне ставлення до власного 

здоров’я, особливо в малих населених пунктах; 
˗ небажання подружніх пар народжувати більше ніж двох дітей через 

матеріальний стан чи власні погляди на життя; 
˗ молоде, освічене і професійно спроможне населення виїжджає за кордон 

через відсутність робочих місць із високою заробітною платою; 
˗ висока смертність. 
Основні напрями діяльності 
˗ популяризація свідомого екологічного мислення, пропагування 

здорового способу життя, родинних цінностей; 
˗ покращення матеріального забезпечення населення міста, шляхом 

створення нових робочих місць та стимулювання самозайнятості; 
˗ надання якісних медичних та соціальних послуг. 
Очікувані результати: 
 

Основні показники розвитку 2019 р. 
звіт 

2020 р. 
очік. 

2021 р. 
прогноз 

2021 р. 
у % до 
2020 р. 

Середньорічна чисельність постійного 
населення, тис. осіб 63,3 62,8 72,5* 115,5 

Середньорічна чисельність наявного 
населення, тис. осіб 63,1 62,5 72,2* 115,5 

Кількість живонароджених, осіб 452 383 375 98,0 
Кількість померлих осіб 1023 1003 982 98,0 
Природне скорочення, осіб -571 -620 -607 98,0 
Міграція населення (всі потоки), одиниць +104 +160 +170 106,3 
Загальний приріст (скорочення), одиниць -467 -460 -437 95,0 

*Населення Коростенської міської територіальної громади 

12. Грошові доходи та заробітна плата 
В ІІ кварталі 2020 року середній розмір заробітної плати в місті Коростені 

становив 9476,0 грн., що на 6,3% більше, ніж в аналогічному періоді 2019 року і 
займає 3 місце серед міст обласного значення (м. Малин – 10421,0 грн.,  
м. Житомир – 9739 грн.). За попередніми розрахунками середньорічний дохід 
на 1 жителя в 2020 році складе 48,5 тис. грн. 

Розмір мінімальної заробітної плати з 01.09.2020 року становить  
5000,0 грн. 

На кінець року є заборгованість із виплати заробітної плати на двох 
підприємствах міста, один з яких підприємство-банкрут. 

Проблемні питання розвитку: 
˗ низький рівень доходів мешканців сіл та селищ, що входять до 

Коростенської міської територіальної громади, переважна більшість 
працездатного населення яких не мають постійного місця роботи або не 
працюють;  
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˗ пандемія COVID-2019 вплинула на рівень доходів громадян, особливо 
найманих працівників в малому і середньому бізнесі; 

˗ низька тенденція зменшення використання робочої сили без офіційного 
оформлення трудових відносин із роботодавцями; 

˗ пропозиція робочих місць із заробітною платою на рівні мінімально 
встановленого розміру. 

Основні напрями діяльності: 
˗ попередження виникнення заборгованості з виплати заробітної плати; 
˗ забезпечення реалізації комплексу правових, організаційно-економічних 

заходів, спрямованих на легалізацію тіньових доходів. 
Очікувані результати: 
Згідно з проєктом Державного бюджету України на 2021 рік розмір 

мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 року становитиме 6000,0 грн., з 
01.12.2021 року – 6500,0 грн., прожитковий мінімум на одну особу в 
розрахунку на місяць з 01.01.2021 року – 2189 грн., з 01.07.2021 року –  
2294 грн., з 01.12.2021 року – 2393 грн. 

 

Основні показники розвитку 2019 р. 
звіт 

2020 р. 
очік. 

2021 р. 
прогноз 

2021 р. 
у % до 
2020 р. 

Річний дохід в розрахунку на одного жителя, 
тис. грн. 45,4 48,5 54,7 112,8 

Середній розмір заробітної плати по місті, грн. 8916,0 9476,0 10036,0 105,9 
Розмір мінімальної заробітної плати, грн. 4173,0 5000,0 6500,0 130,0 

 
13. Зайнятість населення та ринок праці 

За попередніми розрахунками в усіх галузях Коростенської міської 
територіальної громади в 2020 році зайнято майже 18,0 тис. осіб. 

Пандемія COVID-19 значно вплинула на стан ринку праці. Рівень 
безробіття в місті, як і в країні в цілому, стрімко почав зростати у квітні, із 
введенням жорсткого карантину. Очікується, що до кінця року статус 
безробітного матимуть 2805 осіб, що на 27% більше, ніж в 2019 році. В той же 
час, кількість запропонованих вакансій скоротилась на 3,4%. Згідно з 
прогнозними даними, в поточному році буде працевлаштовано на 14% менше 
осіб – 1093 проти 1248 в 2019 році. 

Прогнозний показник кількості вивільнених працівників у 2020 році 
становить 72 працівника проти 27 у 2019 році. 

Проблемні питання розвитку: 
˗ дестабілізація ринку праці, спричинена жорсткими карантинними 

обмеженнями, та відсутність гнучкої державної політики щодо підтримки та 
стабілізації ситуації; 

˗ відсутність робочих місць в селах і селищах Коростенської міської 
територіальної громади, населення змушене від’їжджати в обласні центри або 
закордон; 

˗ високий рівень економічно неактивного населення працездатного віку; 
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˗ дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили (навантаженість на 1 
робоче місце складає 4 особи); 

˗ невідповідність рівня та якості отриманої освіти професійним 
обов'язкам; 

˗ невідповідність запитів молоді та пропозицій роботодавців; 
˗ проблеми безробіття серед людей старшого віку, осіб з інвалідністю, 

молоді, випускників навчальних закладів, жінок, які мають дітей до 6 років; 
˗ виїзд висококваліфікованих кадрів за кордон, через низьку оплату праці. 
Основні напрями діяльності: 
˗ надання інформаційних, профорієнтаційних послуг, створення банку 

вакансій; 
˗ професійна підготовка безробітних, в тому числі під замовлення 

роботодавців з обов’язковим працевлаштуванням; 
˗ працевлаштування неконкурентних верств населення; 
˗ стимулювання безробітних до започаткування власної справи; 
˗ залучення безробітних до громадських робіт та інших робіт тимчасового 

характеру; 
˗ проведення компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям при 

працевлаштуванні безробітних на нові робочі місця; 
˗ надання допомоги по частковому безробіттю безробітним в разі 

зупинення чи скорочення виробництва; 
˗ підвищення рівня обізнаності населення та роботодавців про страхову 

систему захисту від безробіття. 
Інструмент виконання: Програма зайнятості населення Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки. 
Очікувані результати: 
˗ сприяння зайнятості населення в усіх сферах економічної діяльності і на 

цій основі поступова стабілізація ринку праці; 
˗ працевлаштування населення за сприяння центру зайнятості, на рівні, не 

меншому, показника поточного року; 
˗ зміцнення взаємодії з соціальними партнерами, роботодавцями, 

впровадження нових механізмів співпраці, забезпечення індивідуального 
підходу до потреб кожного з них, з метою вдосконалення форм роботи щодо 
працевлаштування незайнятих громадян. 

Основні показники розвитку 2019 р. 
звіт 

2020 р. 
очік. 

2021 р. 
прогноз 

2021 р. 
у % до  
2020 р. 

Вивільнення працівників, осіб 27 72 50 69,0 
Пропозиція робочої сили, осіб 730 705 900 128,0 
Попит робочої сили, осіб 412 563 506 90,0 
Навантаженість на одне робоче місце 5 4 4 100,0, 
Одноразову допомогу для започаткування 
власної справи отримали, осіб 0 1 2 200,0 

Виплачено одноразової допомоги для 
започаткування власної справи, тис. грн. 0 59,4 93,6 158,0 
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14. Соціальний захист населення 

Протягом звітного періоду всі види державних соціальних допомог, 
субсидії та пільги призначались та виплачувались вчасно, заборгованість по їх 
виплаті відсутня. Кількість отримувачів зазначених виплат в місті Коростені 
становить 45,0 тис. осіб (72% від всього населення міста) та понад 2,5 тис.осіб в 
селах та селищах Коростенської міської територіальної громади, а сума виплат 
складає понад 190,0 млн.грн. в рік. 

За сприяння працівників управління праці надавалась гуманітарна 
допомога малозабезпеченим громадянам міста, інвалідам, ветеранам війни, а 
також особам, які є переселенцями зі східних регіонів України продуктами 
харчування, одягом та засобами реабілітації. 

Проблемні питання розвитку: 
Відсутні. 
Основні напрями діяльності: 
˗ реалізація запланованих на 2021 рік заходів програми «Турбота» щодо 

соціального захисту ветеранів війни, праці, інвалідів та надання підтримки й 
необхідної допомоги громадським організаціям та товариствам; 

˗ проведення виїзних прийомів у віддалених районах міста, надання 
консультацій та роз’яснень щодо діючого законодавства та з інших питань, які 

Виплачено з фонду соціального страхування 
застрахованим особам коштів, тис. грн. 33256,4 47886,2 52674,8 110,0, 

Середній розмір виплати по безробіттю, грн. 3620,0 3547,0 3901,7 110,0 

3461 3500 3250 93,0 Чисельність громадян, які скористалися 
послугами служби зайнятості: 
- протягом періоду 700 900 800 88,0 

2213 2805 2232 80,0 
Чисельність безробітних громадян, які 
перебували на обліку в державній службі 
зайнятості: 
- протягом періоду 
- станом на 01.01.20 (01.01.21, 01.01.22) 655 725 725 100,0 

1248 1073 1102 103,0 Працевлаштовано за сприянням СЗ 
- незайнятих громадян 
- безробітних, у т.ч. 
- молодь 
- тимчасово переміщених 
- учасники АТО 

677 
258 

3 
14 

582 
221 

2 
7 

590 
260 

2 
14 

101,0 
118,0 
100,0 
200,0 

Центром зайнятості надано 
- профорієнтаційних послуг, особам 4198 3500 3200 91,0 

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

117 220 150 68,0 

Залучено до участі в оплачуваних 
громадських роботах, осіб 
(додатково вказати що це за роботи) 

109 130 110 100,0 

647,0 700,0 850,0 121,0 Фінансування громадських робіт, усього 
тис. грн. 
В т.ч. з міського бюджету 343,5 350,0 425,0 121,0 
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стосуються соціального захисту населення; 
˗ виявлення на ранній стадії сімей, які не забезпечують належних умов 

утримання та виховання дітей;  
˗ контроль за цільовим використанням державних коштів; 
˗ надання соціальних послуг, соціального обслуговування на дому 

маломобільних верств населення; 
˗ контроль дотримання законодавства з питань охорони та оплати праці.  
Інструмент виконання: Комплексна програма «Турбота» Коростенської 

міської територіальної громади на 2017-2021 роки. 
Очікувані результати: 
˗ продовжено процес переходу на монетизацію всіх державних допомог і 

пільг; 
˗ кількість отримувачів всіх видів соціальних державних допомог 

Коростенської міської територіальної громади становитиме 47,0 тис. осіб, 
виплати складуть понад 200 млн.грн., в тому числі житлові субсидії –  
78,6 млн. грн.; 

˗ відсутність заборгованості з виплати всіх державних соціальних 
допомог, субсидій, пільг та компенсацій. 

 

Основні показники розвитку 
(місто Коростень) 

2019 р. 
звіт 

2020 р. 
очік.  

2021 р. 
прогноз 

2021 р. 
у % до 
2020 р. 

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

1991 1900 1950 103,0 

Кількість одержувачів державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям, осіб 163 250 270 108,0 

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

13 20 19 95,0 

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

998 990 995 101,0 

Кількість одержувачів житлових субсидій , 
осіб 7411 7420 7400 100,0 

Розмір суми виплачених субсидій, млн. грн. 47,3 75,1 78,6 105,0 
Середній розмір субсидій, грн. 571 845 890 105,0 
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 

35469 34200 33700 99,0 

Кількість одержувачів компенсаційних 
виплат – фізичних осіб, які надають соціальні 
послуги інвалідам та громадянам похилого 
віку , осіб 

209 220 220 100,0 
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Видатки бюджету на надання допомоги 
сім'ям з дітьми, млн. грн. 55,8 56,9 59,5 105,0 

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

23,8 24,5 25,6 105,0 

Видатки бюджету на надання державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям, млн. грн. 

6,4 6,7 7,0 105,0 

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

0,2 0,3 0,31 105,0 

Видатки бюджету на надання державної 
соціальної допомоги інвалідам з дитинства і 
дітям-інвалідам, млн. грн. 

23,9 26,8 28,0 105,0 

Видатки місцевого бюджету на надання 
компенсаційних виплат – фізичним особам, 
які надають соціальні послуги інвалідам та 
громадянам похилого віку, млн. грн. 

0,6 0,6 0,63 105,0 

 
Пенсійне забезпечення 
На кінець 2020 року заборгованість із виплати пенсій відсутня. Кількість 

одержувачів пенсій складає 29,0 тис. осіб. Середній розмір пенсії – 3031,84 грн. 
Загальна сума боргу по внесках на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування, пені та штрафних санкціях по м. Коростеню та 
Коростенському району становить 5,8 млн. грн. 

Проблемні питання розвитку: 
˗ значними залишаються борги із платежів до Пенсійного фонду України, 

у тому числі підприємств-банкрутів; 
˗ незначні темпи зменшення боргу економічно-активних платників. 
Основні напрями діяльності: 
˗ забезпечення своєчасного перерахунку пенсій та допомог, які визначені 

на державному рівні; 
˗ скорочення заборгованості із платежів до Пенсійного фонду України та 

вжиття всіх, передбачених чинним законодавством, заходів впливу на 
платників - боржників та їхніх посадових осіб; 

˗ активізація проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 
роботодавцями, фізичними особами-підприємцями щодо виплати заробітної 
плати працівникам на рівні не меншому за мінімальний та залежності 
зарахування страхового стажу від повної сплати внесків. 

Очікувані результати: 
˗ своєчасне та повне фінансування виплат пенсій і грошової допомоги 

пенсіонерам з урахуванням їх підвищень на державному рівні; 
˗ виконання планових показників із надходження власних коштів, що 

адмініструють органи Пенсійного фонду України; 
˗ скорочення заборгованості зі сплати страхових внесків на 
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загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 
˗ вдосконалення якості обслуговування громадян. 
 

Основні показники розвитку 2019 р. 
звіт 

2020 р. 
очік.  

2021 р. 
прогноз 

2021 р. 
у % до 
2020 р. 

Середньорічна кількість одержувачів 
пенсій, тис. осіб 22,8 28,9 30,1 104,1 

Середньомісячний розмір пенсій в 
місті, грн. 2721,6 3031,8 3186,2 105,0 

Діяльність соціальних закладів 
Для підтримки життєдіяльності та соціальної активності осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, ветеранів війни та праці, інших 
соціально-незахищених верств населення в місті активно діють та 
співпрацюють такі соціальні заклади: 

˗ КУ Територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг); 

˗ міська організація Товариства Червоного Хреста України; 
˗ Будинок сестринського догляду (госпис Святої Єлени). 
З початку карантинних обмежень проводиться постійний збір інформації 

про потреби одиноких громадян похилого віку, осіб з інвалідністю щодо 
забезпечення їх продуктами харчування та продуктами першої необхідності. 

Проблемні питання розвитку: 
Недостатність персоналу та фінансової допомоги в наданні медичних 

послуг та соціально-побутової допомоги. 
Основні напрями діяльності: 
˗ створення патронажної служби Коростенською організацією Товариства 

Червоного Хреста; 
˗ проведення заходів із виявлення незахищених громадян (ветерани війни, 

члени сімей загиблих, діти війни, одинокі люди похилого віку) і визначення 
їхніх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні та забезпеченні 
якісного надання соціальних послуг; 

˗ захист життя людини, привернення уваги суспільства до проблем 
найбільш незахищених верств населення; 

˗ виявлення осіб, які потребують тимчасового або постійного перебування 
в стаціонарних (хоспісних) відділеннях міста; 

˗ співпраця з релігійними та благодійними організаціями щодо надання 
допомоги соціально-незахищеним верствам населення. 

 
15. Охорона здоров’я населення 

В місті Коростені первинна медична допомога надається КНП «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» КМР у повному обсязі. Відсоток 
підписаних декларацій з сімейними лікарями в порівнянні з початком року зріс 
на 5% і становить 81% від наявної кількості населення міста.  

В поточному році КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» визначена закладом 
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першої хвилі для госпіталізації хворих на COVID-19, в зв’язку з чим проведене 
тимчасове перепрофілювання ліжок для госпіталізації таких пацієнтів. 
 В 2020 році проведено капітальні і поточні ремонти, придбано медичне 
обладнання, закуплено комп’ютерну техніку та програмне забезпечення на 
суму 12,8 млн.грн. 

Проблемні питання розвитку: 
˗ недостатнє фінансування оплати праці та економічних стимулів для 

медичних і немедичних працівників лікарні; 
˗ недостатнє забезпечення медичними кадрами та житлом для них; 
˗ необхідне поновлення медичного обладнання, апаратури та 

автотранспорту; 
˗ недобудований хірургічний корпус; 
˗ невиконання державою фінансових зобов’язань із більшості програм 

щодо боротьби із захворюваннями населення. 
Основні напрями діяльності: 
˗ забезпечення широкого спектру якісних медичних послуг, спрямованих 

на зміцнення здоров’я населення, профілактику, точну діагностику і ефективне 
лікування; 

˗ співпраця зі страховими компаніями; 
˗ ремонт та реконструкція приміщень закладів охорони здоров’я; 
˗ забезпечення відремонтованих приміщень обладнанням. 
Інструмент виконання: міська програма розвитку та підтримки галузі 

охорони здоров’я на 2020-2022 роки. 
Очікувані результати: 
˗ рівень підписання декларацій з пацієнтами наближений до 100%; 
˗ охоплення профілактичними щепленнями 90% дітей; 
˗ поліпшення організації та якості профілактичної роботи із запобігання 

захворювань на туберкульоз, онкологічні захворювання та ВІЛ-інфекцію на 
первинному рівні, а саме: 

˗ виявлення хворих на туберкульоз при профоглядах не менше 70%; 
˗ флюорографічне обстеження – не менше 600 осіб на 1000 осіб 
дорослого населення; 
˗ туберкулінодіагностика дитячого населення – 999 на 1000 осіб; 
˗ зниження показника занедбалості онкологічних захворювань на 5%; 
˗ виявлення серед візуальних форм занедбаних випадків 
онкологічних захворювань не більше 10%; 

˗ приведення приміщень закладів охорони здоров’я до державних 
санітарних норм і правил та поліпшення умов перебування пацієнтів і 
персоналу: 

˗ капітальний ремонт ІІ поверху та системи вентиляції поліклінічного 
корпусу дитячої поліклініки; 
˗ реконструкція центрального стерилізаційного відділення, палат і 
вентиляційної системи цілодобового стаціонару; 
˗ реконструкція лор-офтальмологічного корпусу для розміщення 
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акушерсько-гінекологічного відділення; 
˗ підвищення енергоефективності лікарні – встановлення 6 
теплореєстраційних пунктів, встановлення індивідуальної котельні, 
заміна вікон, встановлення сонячних колекторів для нагріву води, 
утеплення стін тощо; 

˗ розширення спектру медичних послуг та методів малоінвазивної терапії 
через:  

˗ створення відділу інтервенційної кардіохірургії; 
˗ введення в експлуатацію ангіографа; 
˗ придбання нового обладнання (лапароскопічна стійка, астроскоп, С-
арка, лазер хірургічний діодний, ендоскопічне обладнаня, 
бінокулярний мікроскоп тощо); 
˗ проведення тромболітичної терапії. 

Основні показники розвитку Одиниця 
виміру 

2019 р. 
факт 2020 р. 

очік.  
2021 р. 

прогноз 

2021 р. 
у % 

2020 р. 
Забезпеченість лікарями загальної 
практики сімейної медицини осіб 43 41 43 104,8 

Частка населення, що отримує 
медичну допомогу у сімейних 
лікарів 

% 
76 

80 90 112,5 

Кількість лікарських відвідувань тис. 220,6 185,2 210,3 113,5 
Кількість хворих з уперше в житті 
встановленим діагнозом активного 
туберкульозу 

20 
19 18 94,7 

Кількість хворих з уперше в житті 
виявленим діагнозом злоякісного 
новоутворення 

осіб 335 
174 170 97,7 

Забезпечення повноти охоплення 
профілактичними щепленнями % 73 75 90 120,0 

 
16. Освіта і наука 

Відділ освіти 
В місті функціонує 38 закладів освіти: 22 заклади дошкільної освіти (2351 

дитина), 13 закладів загальної середньої освіти (7483 учні), вечірня школа (132 
учні), центр позашкільної освіти та дитячо-юнацька спортивна школа. 

У закладах освіти створено умови щодо реалізації Концепції Нової 
української школи та доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми 
потребами. Інклюзивну освіту здобувають 35 дітей у 15 дошкільних закладах та 
54 дитини в 11 закладах загальної середньої освіти.  

У 2020 році 30 випускників нагороджені золотою та 10 – срібною 
медалями. За результатами ЗНО 2020 року загальний показник якості навчання 
з української мови становить 75,8%, історії – 63,3%, математики – 50,5%. 

У звітному періоді активно працювала педагогічна майстерня, завдяки 
якій вчителі в короткі строки адаптувались до нових форм проведення уроків в 
режимі онлайн та ефективно використовувати програмні засоби для організації 
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дистанційного навчання в умовах пандемії. 
Проведено значну роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази та 

поліпшення умов перебування дітей у закладах освіти. Проведено ряд 
капітальних і поточних ремонтів приміщень та внутрішніх інженерних 
комунікацій. Продовжено роботу з облаштування в закладах освіти 
інклюзивного освітнього простору та створення освітнього середовища 
відповідно до Концепції Нової української школи. 

У 15 селах Коростенської міської територіальної громади наявні заклади 
загальної середньої освіти, в яких навчається 1102 учні, в 10 селах є заклади 
дошкільної освіти, які відвідують 179 дітей. 

Проблемні питання розвитку: 
˗ потребують модернізації й осучаснення ігрові та спортивні 

майданчики закладів освіти; 
˗ незадовільне покриття територій закладів освіти (асфальтування або 

прокладання плитки); 
˗ необхідність розширення мережі груп компенсуючого типу для дітей з 

особливими освітніми потребами. 
Основні напрями діяльності: 
˗ моніторинг та оптимізація мережі закладів освіти, що увійдуть до 

складу Коростенської територіальної громади щодо їх укомплектованості 
дитячим і учнівським контингентом, педагогічними кадрами та персоналом, 
стану будівель і приміщень, матеріального забезпечення тощо; 

˗ реорганізація закладів загальної середньої освіти шляхом зміни їх типу 
відповідно до чинного законодавства; 

˗ визначення перспективи створення опорних шкіл та їх філій; 
˗ укомплектування закладів загальної середньої освіти нових типів 

керівними кадрами на основі конкурсного відбору; 
˗ створення сучасної бази для розвитку та удосконалення освіти; 
˗ створення безпечних умов для навчання, виховання, фізичного 

розвитку дітей, збереження та зміцнення їх здоров’я; 
˗ створення умов для забезпечення здобувачів освіти різними формами 

навчання, в тому числі інклюзивним навчанням; 
˗ реалізація завдань, визначених Концепцією Нової української школи; 
˗ модернізація та поповнення матеріально-технічної і навчально-

методичної бази закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної 
освіти; 

˗ розвиток і вдосконалення внутрішньої системи якості освіти в закладах 
освіти міста. 

Інструмент виконання: 
˗ Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної 

громади на 2017-2021 роки;  
˗ Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді; 
˗ Комплексна програма профілактики злочинності в місті Коростені на 

2011-2024 роки; 
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˗ Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту 
населення і територій міста Коростеня від надзвичайних ситуацій на 2017-2021 
роки; 

˗ Програма «Молодь і родина міста Коростень» на 2017-2021 роки; 
˗ Міська програма щодо виконання заходів загальнодержавної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 
2019-2022 роки; 

˗ Програма захисту інтересів та прав дітей м. Коростеня на 2019-2026 
роки. 

Очікувані результати: 
˗ реформування галузі освіти територіальної громади згідно із 

законодавчою та нормативно-правовою базою; 
˗ організація підвезення учнів до опорних шкіл; 
˗ створення сучасних умов для виховання та навчання дітей у закладах 

освіти; 
˗ інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній 

простір, охоплення позашкільною освітою; 
˗ підвищення рівня управлінської діяльності керівників закладів освіти; 
˗ підвищення якості освіти. 
 

Основні показники розвитку 
(місто Коростень)* 

2019 р. 
факт 

2020 р. 
очік. 

2021 р. 
прогноз 

2021 р. 
у % до 
2020 р.  

Кількість навчальних закладів 
в них учнів 
вчителів 

14 
7509 
638 

14 
7615 
654 

14 
7620 
660 

100,0 
100,0 
100,9 

Кількість дошкільних закладів 
в них дітей 
вихователів 

22 
2400 
349 

22 
2351 
345 

22 
2360 
350 

100,0 
100,3 
101,4 

Кількість випускників,  
 
з них із відзнакою  

9кл.-617 
11кл.-407 

22 

9кл.-636 
11кл.-424 

40 

9кл.-698 
11кл.-529 

- 

109,7 
124,7 

- 
Кількість олімпіад, у яких взяли 
участь та отримано перемог: 

- обласних 
- всеукраїнських 

19 
 

58 
4 

19 
 

62 
- 

19 
 

62 
4 

100,0 
 

100,0 
у 4 рази 

Видатки міського бюджету на 
утримання дошкільних закладів 
освіти 

80,6 89,9 97,1 108,0 

Видатки міського бюджету на 
утримання  загальноосвітніх 
закладів 

37,4 34,3 37,0 107,8 

Видатки державного бюджету 
на утримання загальноосвітніх 
закладів  

96,9 102,6 110,8 107,9 

Інші показники, які 
характеризують розвиток освіти: 
Дошкільні навчальні заклади: 
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*Показники розвитку закладів освіти на приєднаних територіях Коростенської міської 
територіальної громади будуть визначені після більш глибокого аналізу 

 
ПТУ №16 
ПТУ №16 є складовою частиною системи професійно-технічних 

навчальних закладів області з підготовки висококваліфікованих робітників 
машинобудівних професій. У 2019 навчальному році випущено 73 учні (68% до 
минулого року), з яких 59% працевлаштовано. Державне замовлення виконано 
на 88%.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України №1158 від 
22.09.2020 ПТУ №16 буде приєднано до Державного навчального закладу 
«Малинський професійний ліцей» та створено на базі училища територіальне 
відокремлене спеціалізоване відділення.  

Основні напрями діяльності: 
˗ проведення профорієнтаційної роботи в Народицькому, Олевському, 

Малинському, Хорошівському районах; 
˗ пошук нових роботодавців; 
˗ створення онлайнового освітнього ресурсу; 
˗ впровадження енергозберігаючих технологій та заміна системи 

опалення. 
Очікувані результати: 
˗ збільшення кількості учнів (105 учнів). 

 
17. Культура, туризм, екскурсійна діяльність 

Через пандемію COVID-19 в місті проведено на 46% менше культурно-
масових заходів (27), ніж планувалось. Багато заходів перейшло в онлайн 
формат.  

В 10 разів в порівнянні з попереднім роком зменшилась кількість 
відвідувачів та гостей міста і за 9 місяців поточного року цей показник 
становив менше 1000 осіб.   

У вересні 2020 року презентовано Коростень як туристичне місто на 
Всеукраїнській туристичній виставці «ZT EXPO 2020» у м. Житомир. 

Протягом року здійснюється реалізація проєкту «Від розумного міста до 
SMART-бібліотеки» в рамках Громадського проєкту «Бюджет участі 2019». 

Учні школи естетичного виховання міста, вихованці дитячої вокальної 
студії та ансамбль «Кришталеві Роси» МПК ім.Т.Шевченка успішно взяли 
участь в понад 20 конкурсах різного рівня.  

- усього 
- у т.ч. спецфонд 
- у т.ч. бюджет розвитку 

Загальноосвітні навчальні 
заклади 

- усього 
- у т.ч. спецфонд 
- у т.ч. бюджет розвитку 

87,5 
5,5 
1,3 

 
 

134,3 
2,1 
6,6 

96,6 
6,0 
0,5 

 
 

142,2 
0,1 
5,1 

104,3 
6,5 
0,6 

 
 

153,6 
0,1 
55 

107,9 
108,3 
107,9 

 
 

108,0 
107,9 
107,8 
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Вокальні колективи існують в 5 селах Коростенської міської 
територіальної громади та 2 танцювальні колективи в с. Васьковичі. 

Проблемні питання розвитку: 
˗ брак кваліфікованих кадрів в галузі культури та туризму; 
˗ недостатнє фінансування для покращення матеріально-технічної бази 

закладів культури і проведення ремонтних робіт їхніх приміщень; 
˗ 6 із 46 закладів культури на приєднаних територіях Коростенської 

міської територіальної громади потребують капітальних ремонтів. 
Основні напрями діяльності: 
˗ організація та проведення загальноміських і державних свят та заходів;  
˗ організація роботи екскурсоводів-волонтерів; 

˗ впровадження нових туристичних маршрутів; 
˗ участь у туристичних заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів; 
˗ створення належних умов для задоволення культурних потреб мешканців 

та гостей міста Коростеня та Коростенської міської територіальної громади; 
Інструмент виконання: Комплексна програма розвитку культури і 

туризму Коростенської міської територіальної громади на 2017-2021 роки. 
Очікувані результати: 

˗ відновлення культурного та туристичного потенціалу міста: проведення 
46 культурно-масових заходів та 120 екскурсій, збільшення кількості художніх 
колективів та аматорських об’єднань (+5 колективів); 

˗ поповнення матеріально-технічної бази закладів культури Коростенської 
міської територіальної громади (спеціалізовані меблі, плазмовий телевізор, 
комп’ютерна техніка, музична апаратура). 

 
Основні показники розвитку 

(м. Коростень) 
2019 р. 
факт 

2020 р. 
очік. 

2021 р. 
прогноз          

 

2021 р. 
% до 

2020 р. 
Видатки на культуру і мистецтво, всього, 
тис.грн. 

25669,1 26608,8  29599,6   111,2% 

Видатки на культуру і мистецтво з 
міського бюджету, тис.грн. 

24731,6  26051,6  28860,6    110,8% 

Видатки на загальноміські заходи, 
тис.грн.  

1070,8 352,1  907,9  в 2,5 р. 
більше 

Фінансування на поточний, капітальний 
ремонт та реконструкцію приміщень, 
тис.грн. 

1163,5 449,9  1100,0 в 2,5 р. 
більше 

Видатки на туризм, тис.грн.  57,0  50,0 40,0  80,0% 
Кількість клубних закладів 9 9 9 100,0% 
Проведено культурно-масових заходів, 
всього 
у тому числі : 

62 57 46 81,0% 

- фестивалів, ярмарок 8 5 5 100,0% 
- відзначення державних свят 17 14 13 100,0% 
- мітингів 8 8 8 100,0% 
- загальноміських заходів 22 23 15 65,0% 
- концертів до професійних свят 7 7 5 71,0% 
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Художніх колективів, аматорських 
об’єднань, од. 

23 23 28 121,0% 

Кількість шкіл естетичного виховання 1 1 1 100,0% 
Контингент учнів школи мистецтв 
ім.А.Білошицького 
 

640 640 640 100,0% 

Взяли участь та перемогли в: 
-Міжнародних конкурсах 
-обласних конкурсах 
- Всеукраїнських конкурсах 

 
- 

10 
11 

 
- 

10 
7 

 
- 
6 
6 

 
 

60,0% 
85,0% 

Кількість бібліотек 15 15 15 100,0% 
Кількість читачів, осіб 21070 21000 21000 100,0% 
Проведення оглядових туристичних 
екскурсій, од. 

504 300 120 40,0% 

Зареєстровано відвідувачів та гостей 
міста, осіб 

9355 5000 1500 30,0% 

Участь у конкурсах в галузі туризму 3 2 5 250,0% 
Кількість музеїв по місту, од. 5 6 5 83,0% 
Кількість пам’ятників, од. 129 129 133 101,0% 

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

Станом на 01.10.2020 року у місті зареєстровано 528 багатодітних родин, 
у яких виховуються 1746 дітей.  

Діє 8 дитячих будинків сімейного типу та 3 прийомні сім’ї, у яких 
виховується 65 дітей.  

На обліку перебуває 66 сімей (118 дітей), які опинились у складних 
життєвих обставинах. Під соціальним супроводом перебуває 41 сім’я (81 
дитина). 

В місті проживає 115 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які виховуються в 90 опікунських сім’ях. В поточному році 3 таких 
дітей за рахунок державної субвенції, міського і обласного бюджетів отримали 
соціальне житло. Із загальної кількості дітей, які перебувають на первинному 
обліку, на праві приватної власності має житло 24 дитини, на праві 
користування – 84 дитини, не мають житла – 7.  

Весь зазначений контингент охоплений спільною роботою Центру 
соціальних служб, служби у справах дітей, Центру соціальної реабілітації дітей-
інвалідів «Джерело надії» та центру соціальної підтримки дітей та сімей «Віри, 
Надії, Любові». 

В селах Коростенської територіальної громади зареєстровано 190 
багатодітних родин (694 дитини), 63 сім’ї в складних життєвих обставинах (160 
дітей), 20 сімей під соціальним супроводом (65 дітей). 

Проблемні питання розвитку: 
˗ низький рівень морально-психологічних відносин у сім'ї та виховного 

потенціалу і відповідальності батьків; 
˗ приховування фактів здійснення домашнього насильства; 
˗ низька забезпеченість молоді житлом;  
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˗ низька адаптованість та висока вразливість молоді до навколишнього 
економічного та соціального середовища;  

˗ недостатність коштів для ефективного функціонування та розвитку 
соціальних закладів; 

˗ ріст правопорушень і негативних проявів у молодіжному середовищі. 
Основні напрями діяльності: 
˗ соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також осіб із їхнього числа; 
˗ реабілітація дітей-інвалідів, психологічна робота, терапія; 
˗ надання індивідуальних соціальних послуг дітям, молоді, сім’ям, які 

опинились у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки; 
˗ проведення профілактичної роботи та психологічної роботи з батьками; 
˗ надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу 

неповнолітніх та молоді, які перебувають або звільняються з місць позбавлення 
волі, засудженим до покарання без позбавлення волі; 

˗ виявлення на ранній стадії сімей, які не забезпечують належних умов 
утримання та виховання дітей; 

˗ системна робота щодо раннього виявлення насильства в сім’ї; 
˗ співпраця з благодійною організацією «Вітер надії та любові» та 

меценатами щодо допомоги малозахищеним верствам населення; 
˗ сприяння влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування в сім’ї: повернення в біологічну сім’ю, національне усиновлення, 
опіка-піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу; 

˗ співпраця з ювенальною превенцією Коростенського ВП ГУ НП в 
Житомирській області та Коростенським МРВ з питань пробацій щодо 
профілактики злочинності і правопорушень серед неповнолітніх та членів їх 
сімей; 

˗ робота з іноземними організаціями щодо отримання обладнання для 
реабілітації дітей-інвалідів. 

Інструмент виконання: 
˗ Програма «Молодь і родина міста Коростеня» на 2017-2021 роки; 
˗ Міська програма щодо виконання заходів Загальнодержавної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 
2019-2022 роки; 

˗ Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа у Коростенській міській 
територіальній громаді на 2021-2024 роки; 

˗ Програма захисту інтересів та прав дітей м. Коростеня на  
2019-2026 роки; 

˗ Програма соціалізації дітей-інвалідів. 
Очікувані результати: 
˗ оздоровлено 300 дітей шкільного віку; 
˗ реабілітаційні послуги в КУ «Центр соціальної реабілітації дітей-

інвалідів «Джерело надії» надано 50 дітям, в центрі соціальної підтримки дітей 



41 
 

та сімей «Віри, Надії, Любові» - 25 дітям; 
˗ забезпечено гуманітарною допомогою сімей, які опинились у складних 

життєвих обставинах (100 сімей); 
˗ придбання житла для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (400,0 тис.грн.). 
 

19. Фізична культура і спорт 
Щороку в місті проводиться близько 50 спортивних заходів та змагань. 

Спортсмени міста беруть участь у понад 300 змаганнях різних рівнів. Через 
пандемію COVID-19, в поточному році таких заходів відбулось в 1,5 рази 
менше. 

В місті функціонує 2 стадіони, фізкультурно-оздоровчий комплекс, 20 
спортзалів, 67 спортивних майданчиків (13 зі штучним покриттям), дитячо-
юнацька спортивна школа, 8 спортивних клубів Коростенського міського 
ЦФЗН «Спорт для всіх» та понад 20 спортивних секцій, працює 4 фітнес-клуби 
та 1 спорткомплекс. В поточному році в Коростенській ДЮСШ відкрито 
відділення з видів спорту для осіб з інвалідністю, обладнання для якого було 
придбано в тому числі в рамках конкурсу муніципальних грантів. В рамках 
зазначеного конкурсу почав діяти клуб зі стрільби з лука.   

Стадіон «Спартак» є єдиною спорудою в Житомирській області, яка 
пройшла ліцензування для проведення ігор чемпіонату України з футболу.  

Коростенські спортсмени є призерами обласних, всеукраїнських та 
міжнародних змагань з різноманітних видів спорту. У 2020 році стипендії 
міського голови призначено 11 спортсменам з олімпійських та 2 спортсменам з 
неолімпійських видів спорту. 

В селах Коростенської міської територіальної громади найпоширенішими 
видами спорту є футбол та волейбол. 

Проблемні питання розвитку: 
˗ враховуючи підвищений інтерес мешканців до занять спортом, існує 

проблема в постійному розвитку спортивної інфраструктури (будівництві 
нових спортивних залів, полів та майданчиків для ігрових видів спорту) та 
покращенні кадрового забезпечення (збільшенні кількості тренерів з видів 
спорту); 

˗ відсутність власної оздоровчої бази, плавального басейну; 
˗ неможливість реконструювати та використовувати об’єкти спортивного 

комплексу «Локомотив»; 
˗ через карантинні обмеження мешканці міста мають обмежений доступ 

до занять в спортзалах; 
˗ 50% з 11 спортивних споруд, що розміщуються на приєднаних 

територіях Коростенської міської територіальної громади, мають незадовільний 
стан. 

Основні напрями діяльності: 
˗ проведення спортивно-масових заходів; 
˗ розвиток дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих 
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досягнень; 
˗ поліпшення матеріально-технічної бази та спортивної інфраструктури 

міста. 
Інструмент виконання:  
˗ Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки; 
˗ Програма «Молодь і родина міста Коростеня» на 2017-2021 роки. 
Очікувані результати: 
Коростенська міська територіальна громада за рейтинговими 

показниками розвитку фізичної культури і спорту триматиме провідні позиції в 
Житомирській області. 

 
20. Інформаційний простір 

Інформаційна робота у 2020 році була спрямована на покращення 
інформованості громадян про діяльність міської влади та створення 
позитивного іміджу міста. 

В 2020 році реалізовано державний проєкт «Мовлення громад», у 
результаті якого здійснено малопотужне FM-мовлення на території міста. 
Коростень став першим містом, в якому повністю вдалося завершити процес 
створення місцевого FM-радіо. Започатковано проведення прямих ефірів в 
режимі «3 в 1» – на радіо, телебаченні та мережі Facebook. 

В 2020 році газета «Іскоростень» стала виданням обласного значення.  
Проблемні питання розвитку: 
˗ відсутність вежі для цифрових трансляцій; 
˗ заповнення інформаційного простору безкоштовними виданнями, що 

значно впливає на процес передплати місцевої газети, в якій висвітлюється 
офіційна та достовірна інформація; 

˗ половина населених пунктів Коростенської міської територіальної 
громади не мають інтернету. 

 

Основні показники розвитку Од. 
виміру 

2019 р. 
факт 

2020 р. 
очік. 

2021 р. 
прогноз 

2021 р. 
у % до 
2020 р. 

Кількість проведених спортивних 
заходів, у т.ч.: од. 389 228 400 175,4 

- міських змагань од. 27 13 30 у 2 рази 
більше 

- участь у обласних змаганнях од. 114 56 115 у 2 рази 
більше 

- участь у всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях од. 132 86 135 157,0 

- участь у турнірах різних рівнів од. 36 20 40 у 2 рази 
більше 

- навчально-тренувальних зборах од. 80 53 80 151,0 

Фінансування спортивних заходів тис. 
грн 2600,0 3000,0 3000,0 100,0 
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Основні напрями діяльності: 
˗ інформування населення про роботу органів місцевого самоврядування, 

у тому числі через соціальні мережі; 
˗ організація і проведення прямих телевізійних ефірів із міським головою, 

начальниками управлінь, відділів виконавчого комітету, керівників 
підприємств, організацій міста Коростень та телефонного зв’язку «гаряча 
лінія»; 

˗ випуск друкованої продукції (буклети, брошури, вітальні адреси, 
листівки, флаєра); 

˗ виготовлення соціальної реклами, сіті-лайтів. 
Інструмент виконання: Програма підтримки і розвитку засобів масової 

інформації комунальної форми власності Коростенської міської ради на 2020-
2022 роки. 

Очікувані результати: 
˗ організація місцевого FM-мовлення в мережі Інтернет; 
˗ інтеграція радіомовлення в мережу мовлення телеканалу «Коростень 

ТБ» та мережу Інтернет; 
˗ збільшення кількості передплатників газети «Іскоростень» (понад 5000 

примірників); 
˗ залучення до єдиного інформаційного простору всю територію 

Коростенської міської територіальної громади. 
 

21. Житлово-комунальне господарство 
Загальна протяжність міських доріг складає 354,3 км, з яких частка доріг з 

асфальтовим покриттям складає близько 30%.  
У 2020 році з міського бюджету на капітальний ремонт доріг та тротуарів, 

поточні ремонти, зимове та літнє утримання доріг, утримання вулично-
дорожньої мережі та утримання об’єктів дорожньої безпеки,  передбачено 
майже 23,0 млн.грн., з яких станом на 01.12.2020 року використано  
20,2 млн.грн.. 

Комунальним виробничо-господарським підприємством проведені 
роботи з реконструкції та впорядкування зон відпочинку, парків та скверів, 
кладовищ, дитячих майданчиків, інших об’єктів благоустрою, на загальну суму 
понад 6,0 млн.грн..  

Поточний ремонт мереж вуличного освітлення проведено на загальну 
суму 1,7 млн.грн..  

Забезпечення споживачів тепловою енергією здійснює комунальне 
підприємство «Теплозабезпечення», яке обслуговує 34 котельні та 38 км 
теплових мереж. З початку року теплова мережа була повністю підготовлена до 
опалювального періоду: замінено аварійні ділянки, переведено в автоматичний 
режим 2 котельні, проведено заміну 3 котлів та ремонт 7 котелень тощо. 
Протягом року в житлових будинках встановлено 55 теплових лічильників на 
загальну суму 780,8 тис.грн.. Станом на кінець року 305 з 347 житлових 
будинків (98,8% квартир) забезпечені будинковими приладами обліку теплової 
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енергії. 
Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення надає 

комунальне підприємство «Водоканал», яке обслуговує 234 км водопровідних 
та 203 км каналізаційних мереж. З початку року проведено заміну 416 м. п. 
водопровідних та 159 м. п. каналізаційних мереж міста, встановлено 39 вузлів 
обліку в житлових будинках, а також інші роботи для справної роботи системи 
водопостачання міста на загальну суму 604,2 тис.грн.  

В місті функціонує 81 ОСББ, які обслуговують 101 багатоквартирний 
будинок, співвласники 279 будинків обрали управителів. В 2020 році 
програмами підтримки скористались ОСББ: 

˗ про дольову участь співвласників у фінансуванні робіт з реконструкції, 
капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків – 4 ОСББ,  
814 тис.грн.; 

˗ відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, 
залученими ОСББ – 22 ОСББ, 394,8 тис.грн.; 

˗ Револьверний фонд –  7 ОСББ, 473 тис.грн. 
На території Коростенської міської територіальної громади 

багатоповерхові будинки є в с. Михайлівка (9) та с. Грозине (21). Всі будинки 
знаходяться в задовільному стані, мають поквартирне індивідуальне опалення. 
В зазначених населених пунктах та мережі водопостачання (9,9 км) та 
водовідведення (6,9 км), в с. Бехи і с. Вороневе – тільки водопостачання 
(34 км). Житлово-комунальне господарство обслуговують Грозинське ДКП та 
Михайлівське КП. 

Проблемні питання розвитку: 
˗ потребує ремонту значна кількість тротуарів і доріг; 
˗ зношення мереж централізованого водопостачання, водовідведення та 

теплопостачання; 
˗ відсутність достатнього фінансування для фінансування важливих 

проєктів, а саме: реконструкції очисних споруд каналізації; модернізації систем 
вуличного освітлення, ремонту об’єктів застарілого житлового фонду тощо; 

˗ в багатьох населених пунктах Коростенської міської територіальної 
громади відсутнє водопостачання, а кількість води в колодязях постійно 
зменшується, крім того серед основних проблемних питань є недостатній 
рівень облаштування мережами вуличного освітлення та незадовільний стан 
доріг. 

Основні напрями діяльності: 
˗ ремонт і утримання доріг і тротуарів, об’єктів вулично-дорожньої 

мережі, створення безпечних умов для учасників дорожнього руху; 
˗ будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання; 
˗ будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів 

водопровідно-каналізаційного господарства; 
˗ покращення зовнішнього вигляду житлового фонду, продовження 

терміну експлуатації конструктивних елементів будинків; 
˗ придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-
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комунального господарства; 
˗ впорядкування місць відпочинку громадян, озеленення міста; 
˗ забезпечення чистоти міста; 
˗ вдосконалення ритуальних послуг та благоустрій місць поховань; 
˗ регулювання чисельності безпритульних тварин гуманним методом 

тощо. 
Інструмент виконання: 
˗ Програма розвитку житлово-комунального господарства Коростенської 

міської територіальної громади на 2017-2021 роки; 
˗ Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади 

на 2018-2021 роки; 
˗ Екологічна програма Коростенської міської територіальної громади на 

2019-2021 роки. 
Очікувані результати: 
˗ покращення стану вулично-дорожньої мережі. Збільшення кількості 

доріг з твердим покриттям; 
˗ збільшення протяжності мереж вуличного освітлення та кількості 

світлоточок; 
˗ покращення ситуації з водопостачанням населених пунктів; 
˗ створення нових ОСББ (не менше 5). 

 

Основні показники розвитку Одиниця 
виміру 

2019 р. 
факт 

2020 р. 
очік. 

2021 р. 
прогноз 

2021 р. 
у % до 
2020 р. 

Наявність житлового фонду на 
кінець року тис. м² 375,7 370,0 377,0 101,9 

Вартість житлово-комунальних 
послуг - усього млн. грн. 207,7 209,1 232,0 110,9 

у тому числі: з утримання 
будинків і споруд та 
прибудинкових територій 

млн. грн. 11,9 15,8 17,0 107,6 

централізованого опалення та 
гарячого водопостачання млн. грн. 140,6 135,8 141,1 103,9 

централізованого водопостачання 
та водовідведення млн. грн. 53,8 54,1 69,8 129,0 

вивезення побутових відходів  млн. грн. 1,4 3,4 4,1 119,9 
Кредиторська заборгованість у 
житлово-комунальному 
господарстві - усього 

млн. грн. 130,1 114,2 135,8 104,4 

у т.ч. за спожитий природній газ млн. грн. 107,4 120,1 125,3 104,3 
електроенергію млн. грн. - - - - 
Дебіторська заборгованість у 
житлово-комунальному 
господарстві - усього 

млн. грн. 76,7 81,2 82,3 101,3 

Обсяг інвестицій у житлово-
комунальне господарство всього: млн. грн. 35,8 21,4 56,6 у 2,6 р. 

у тому числі з міського бюджету млн. грн. 34,2 20,4 56,6 у 2,7 р. 
державного бюджету млн. грн. - 1,0 - - 
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Обсяг боргу населення млн. грн. 68,6 69,3 66,8 96,5 
Рівень оплати населенням 
житлово-комунальних послуг % 92,6 95,0 97,0 102,1 

 
22. Навколишнє природне середовище 

Одним із пріоритетних напрямів роботи щодо покращення екологічного 
стану міста є розв’язання проблем у сфері поводження з відходами. В місті 
протягом року ліквідовано 762 м³ стихійних сміттєзвалищ на загальну суму 
126,2 тис. грн. Придбано сміттєвих контейнерів на 303,0 тис.грн. 

Головною водною артерією й основним джерелом питної води в місті є 
річка Уж, яка протікає через Ємільчинський, Коростенський і Народицький 
райони. У 2020 році придбано багатофункціональну самохідну установку класу 
амфібія Truxor Т40 для очищення поверхні русла річки Уж від водоростей та 
очерету на суму 3,5 млн.грн. та проведено робіт на загальну суму 1,4 млн.грн. 

На території громади крім річок знаходиться 25 ставків із загальною 
площею водного дзеркала 182 га та водосховище на р. Уж в с. Барди площею 
водного дзеркала 107 га. 

Проблемні питання розвитку: 
˗ полігон твердих побутових відходів в с. Грозине експлуатується з 1975 

року та потребує реконструкції, загальна вартість робіт в цінах 2018 року 
складає 187 млн.грн.;   

˗ зі створенням Коростенської міської територіальної громади постає 
проблема організації вивозу побутових відходів, так як в приєднаних населених 
пунктах дане питання не вирішено. Відходи вивозяться на стихійні 
сміттєзвалища у природних рельєфних утвореннях – балках, ярах, долинах 
річок. Із 43 населених пунктів вивіз побутових відходів здійснюється лише в 
селах Грозине та Михайлівка від багатоповерхових будинків. Вирішення даних 
питань потребують значних капіталовкладень; 

˗ відсутність сміттєпереробного комплексу; 
˗ замулення та обміління русла р. Уж; 
˗ щорічне зменшення кількості атмосферних опадів, випаровування, 

дефіцит води в період повені, заростання та зменшення дебіту притоків р. Уж 
обумовлює нестачу та погіршення біологічних якостей поверхневої води. 
Рівень води в р. Уж щорічно падає. Близьке залягання та вихід на поверхню 
кам’яних порід зумовлює відсутність сталих водоносних шарів з достатнім 
дебітом води, а вода з існуючих свердловин має великий вміст тяжких металів 
та велику кількість завислих речовин; 

˗ за результатами гідрохімічних досліджень якості поверхневої води р. Уж 
річкова вода, яка надходить до міста Коростеня, вже забруднена та по своїм 
мікробіологічним і санітарно-хімічним показникам не відповідає вимогам 
нормативних документів; 

˗ потребує реконструкції гребля в районі м’ясокомбінату, загальна 
вартість робіт в цінах 2018 року складає 5,7 млн.грн.; 

˗ перевантажені й неефективно працюючі очисні споруди каналізації, у 
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тому числі зливової. З приєднанням сіл Михайлівка, Грозине та Бехи постає 
питання щодо будівництва каналізаційних мереж та відсутніх очисних споруд 
каналізаці; 

˗ відсутність споруд очистки зливових стоків; 
˗ загроза руйнування на р. Уж гідротехнічних споруд, які відпрацювали 

свій ресурс, що призведе до активізації ерозійних процесів, відсутності зон 
відпочинку тощо; 

˗ зношений наявний парк спецтехніки з вивозу та утилізації твердих 
побутових відходів, збільшення навантаження на полігон; 

˗ погіршення фітосанітарного стану зелених насаджень міста (велика 
кількість аварійних дерев та недостатній рівень озеленення територій); 

˗ на території 12 приєднаних населених пунктів зберігається 35,7 т 
непридатних до використання пестицидів та отрутохімікатів, які потребують 
перевезення в небезпечний пункт розміщення; 

˗ в с. Клочеве є об’єкт незавершеного будівництва – пункт складування 
відходів дезактивації (ПСВД) «Коростенський», в якому знаходиться 7,8 тис. м³  
відходів дезактивації і стан його є незадовільним. Будівництво ПСВД 
проводилось у 1994-1998 роках, з чотирьох секцій була збудована одна, потім 
фінансування будівництва ПСВД було призупинено, і більше роботи не 
проводились. Оскільки це об’єкт незавершеного будівництва (ПСВД), то в 
районній державній адміністрації відсутні відповідні дозвільні документи на 
створення і зберігання відходів, що становлять радіаційну небезпеку. 

Основні напрями діяльності: 
˗ реконструкція очисних споруд каналізації в м. Коростень, с. Михайлівка, 

с. Грозине; 
˗ організація системи поводження з ТПВ на всій території Коростенської 

міської територіальної громади, ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 
˗ будівництво полігону ТПВ; 
˗ будівництво (облаштування), капітальний ремонт контейнерних 

майданчиків для збору ТПВ, вторинної сировини; 
˗ придбання та впровадження обладнання та машин для збору, 

транспортування,  перероблення, знешкодження та складування побутових 
відходів; 

˗ будівництво, реконструкція очисних споруд зливової каналізації; 
˗ визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг 

згідно з проєктом землеустрою та винесення їх у натуру; 
˗ розчищення русла р. Уж та р. Кремно; 
˗ реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд; 
˗ будівництво притулку для безпритульних тварин; 
˗ проведення моніторингових досліджень якості води нецентралізованих 

джерел водопостачання; 
˗ проведення моніторингових досліджень у галузі поводження з 

відходами; 
˗ виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику. 
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Інструмент виконання: Екологічна програма Коростенської міської 
територіальної громади на 2019-2021 роки. 

Очікувані результати: 
˗ забезпечено комфортні умови для проживання громади; 
˗ поліпшено екологічну ситуацію та підвищено рівень екологічної 

безпеки; 
˗ реалізовано ефективну природоохоронну політику на місцевому рівні. 
 

23. Природна та техногенна безпека 
У 2020 році, як і в минулі роки, заходи щодо попередження та 

недопущення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру 
проводилися вчасно та в повному обсязі. 

На водних об’єктах міста Коростенською міською рятувальною службою 
на воді надано медичну допомогу 56 особам, загинуло 6 осіб, врятовано 1 
особу. Станом на кінець року в місті виникло 132 пожежі, 4 з яких – зі 
смертельними наслідками. 

Проблемні питання розвитку: 
˗ зменшення кількості радіоточок у населення та на підприємствах, як 

основних засобів оповіщення; 
˗ незадовільний стан захисних споруд цивільного захисту міста; 
˗ підпал сухої трави, у результаті чого страждає майно населення та є 

загроза життю. 
Основні напрями діяльності: 
˗ проведення спеціальних навчань та тренувань; 
˗ захист населення й територій від надзвичайних ситуацій (подій); 
˗ забезпечення пожежної безпеки; 
˗ забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах; 
˗ перевірка готовності до дій за призначенням міських служб; 
˗ проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в засобах масової 

інформації щодо правил безпеки життєдіяльності, порядку дій у разі загрози 
або виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного  
характерів. 

Інструмент виконання: Програма забезпечення техногенної та 
пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської міської 
територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки. 

Очікувані результати: 
˗ підвищено безпеку життєдіяльності населення міста;  
˗ підвищено рівень готовності органів управління та сил цивільного 

захисту до дій за призначенням;  
˗ підвищено загальний рівень техногенно-екологічної безпеки на території 

міста. 
24. Охорона праці на виробництві 

За 9 місяців 2020 року в місті Коростені сталось 6 нещасних випадків на 
виробництві, з них – 2 зі смертельним наслідком (в 2019 році – 7 випадків та 1 
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зі смертельним наслідком). Зареєстровано 40 лабораторно підтверджених 
випадків гострих професійних захворювань у медичних працівників, що 
пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику 
зараження на COVID -19. 

Проблемні питання розвитку: 
˗ основною причиною нещасних випадків на виробництві (понад 60%) 

переважають організаційні причини: працівники нехтують вимогами інструкцій 
з охорони праці та посадових інструкцій, порушують правила безпеки та 
технологічного процесу. Далі йдуть психофізичні, техногенні, природні та 
технічні причини нещасних випадків на виробництві; 

˗ фактори, які негативно впливають на стан охорони праці в місті: 
недостатнє фінансування  заходів з охорони  праці підприємствами, 
установами, організаціями; відсутність служб охорони праці на  багатьох 
підприємствах; зношеність основних засобів виробництва; недостатнє 
забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту; 
недостатній рівень фахової підготовки працівників робітничих професій та 
фахівців з питань охорони праці; недостатня організація роботи з 
інформаційного забезпечення охорони праці. 

Основні напрями діяльності: 
˗ інформаційно-роз’яснювальна робота в засобах масової інформації про 

виробничі небезпеки та ризики; 
˗ роз’яснення нормативно-правових актів з охорони праці та 

інформування населення Коростенської міської територіальної громади про 
безпеку праці та рівень травматизму; 

˗ контроль за дотриманням законодавства з охорони праці на  
підприємствах Коростенської міської територіальної громади; 

˗ розслідування та аналіз нещасних випадків на підприємствах, установах, 
організаціях Коростенської міської територіальної громади. 

Інструмент виконання: Міська програма поліпшення стану безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища на 2020-2025 роки. 

Очікувані результати: 
˗ формування  сучасного  безпечного  та здорового виробничого 

середовища в Коростенській міській територіальній громади; 
˗ мінімізація  професійних та промислових ризиків  травмування   та 

загибелі працівників, професійних  захворювань та аварійності  на виробництві; 
˗ збереження та розвиток трудового потенціалу; 
˗ скорочення соціальних та економічних втрат від негативних наслідків 

травмування  та загибелі працівників на виробництві. 
 

25. Зміцнення законності і правопорядку 
Протягом 8 місяців 2020 року до Коростенського відділу поліції надійшло 

10326 заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші 
події, що на 1,1% більше, ніж в аналогічному періоді 2019 року.  

На 25% менше зареєстровано кримінальних правопорушень (574), питома 
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вага розкриття яких становить 39% (223 випадки). Відбулося зменшення на 
6,6% «особливо тяжких» правопорушень, «тяжких» – на 32,5%, «середньої 
тяжкості» – на 34,7%, крадіжок (на 41,4%), квартирних крадіжок (на 51,9%), 
незаконних заволодінь транспортними засобами (на 44,8%), грабежів (на 
81,3%).  

В поточному році збільшилась кількість задокументованих кримінальних 
правопорушень у сфері господарської діяльності (з 1 до 2), злочинів у сфері 
службової діяльності (з 6 до 18), хабарництва (з 0 до 13).  

В напрямку ювенальної превенції (правопорушення в дитячому та 
підлітковому середовищі) складено 113 адміністративних правопорушення, що 
на 40% менше, ніж в аналогічному періоді 2019 року. 

На 36% менше виявлено правопорушень щодо поводження зі зброєю. 
Особлива увага приділяється забезпеченню охорони публічного порядку, 

дорожньої безпеки під час проведення масових заходів та акцій. 
Групами швидкого реагування за 8 місяців 2020 року складено 6351 

адміністративний протокол, що в 1,8 рази більше, ніж в аналогічному періоді 
2019 року. 

Проблемні питання розвитку: 
˗ незадовільне матеріально-технічне та кадрове забезпечення; 
˗ неналежне функціонування системи відеонагляду. 
Основні напрями діяльності: 
˗ забезпечення правопорядку, протидія організованій злочинності, 

корупції та хабарництву; 
˗ забезпечення публічної безпеки та профілактичний вплив на 

криміногенну категорію осіб; 
˗ попередження та профілактика кримінальних правопорушень; 
˗ профілактична робота, направлена на виявлення дорослих осіб, які 

залучають дітей до вживання алкогольних та наркотичних засобів; 
˗ контроль за обліком, наявністю та умовами зберігання зброї, 

боєприпасів спецзасобів. 
Інструмент виконання: Комплексна Програма профілактики 

злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки. 
Очікувані результати: 
˗ зниження кількості кримінальних правопорушень, в тому числі 

вчинених дітьми та щодо них; 
˗ налагодження діалогу поліція-громадянин, підвищення рівня довіри 

населення до органів внутрішніх справ. 
 

26. Цифровий розвиток та інформатизація громади 
Цифровий розвиток громади  у 2020 році був спрямований на 

впровадження новітніх інструментів електронної демократії та електронного 
врядування. 

Реалізовано інноваційні механізми участі громадян у вирішенні місцевих 
проблем, налагоджено результативну співпрацю громадян і органів місцевої 
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влади, завдяки впровадженню сервісів «Відкрите місто», «Електронні петиції», 
наразі триває впровадження ще двох сервісів «Бюджет участі» та «Консультації 
з громадськістю». Впроваджено комплексну послугу «єМалятко» для батьків 
новонароджених дітей. За однією заявою можна отримати одночасно близько 
10 державних послуг від різних органів влади. 

Проблемні питання розвитку: 
- низький рівень інтеграції існуючих систем міського управління та 

місцевого самоврядування; 
- невиправдане дублювання функцій та інформації у різних підсистемах; 
- відсутність загальноміського комплексу стандартів, класифікаторів, 

наборів мета-даних та іншого, що дозволяє уніфікувати подання даних і 
забезпечити узгоджене функціонування цих підсистем у рамках загальноміської 
інформаційної системи; 

- відсутність сучасної інформаційної інфраструктури на території 
Коростенської міської територіальної громади для вирішення поточних та 
перспективних завдань розвитку громади. 

Основні напрями діяльності: 
- здійснення організаційно-технічних заходів для реалізації державної 

політики у сфері інформатизації громади міста, впровадження та розвиток 
електронного врядування, функціонування системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів,  на основі 
впровадження нових інформаційних технологій; 

- запровадження сучасних інформаційних технологій, систематизації та 
аналізу інформації, здійснення в установленому порядку обміну інформацією 
між виконавчими органами міської ради, з підприємствами, установами, 
організаціями всіх форм власності; 

- визначення потреби у створенні електронних інформаційних ресурсів та 
баз даних для створення єдиного інформаційного простору територіальної 
громади міста Коростеня, організаційне забезпечення створення та 
обслуговування інформаційних баз даних виконавчих органів міської ради; 

- організація формування та розвитку, супроводження та забезпечення 
інформаційної безпеки електронних інформаційних ресурсів, баз даних та 
створення інформаційної системи електронної взаємодії таких ресурсів; 

- надання пропозицій, розробка та в межах повноважень забезпечення 
здійснення заходів щодо покращення інвестиційного клімату для залучення 
коштів у розвиток телекомунікаційних систем та технологій, інформатизації та 
електронного урядування; 

- координація та методичне забезпечення діяльності виконавчих органів 
міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста, у сфері інформатизації, 
телекомунікаційних систем та технологій, електронного урядування, захисту 
інформації. 

Інструмент виконання: Програма розвитку автоматизованої 
інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021- 
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2023 роки. 
Очікувані результати: 
- вирішено пріоритетні завдання державної політики у сфері 

інформатизації та розвитку телекомунікаційної інфраструктури, а саме: 
створено умови для задоволення потреб громадян на основі створення, 
розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та 
інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної 
обчислювальної та комунікаційної техніки; 

- здійснено розбудову інформаційного суспільства, удосконалено 
інформаційно-технічне забезпечення Коростенської міської ради для підтримки 
процесів прийняття управлінських рішень, забезпечено інформаційні потреби 
громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку 
регіону шляхом впровадження сучасних та перспективних інформаційних 
технологій в усі сфери життєдіяльності громади, створено необхідні умови для 
задоволення технологічних, інформаційних потреб відділів апарату міської 
ради для надання своєчасної, достовірної та повної інформації шляхом 
використання інформаційних технологій, інформовано населення щодо 
діяльності Коростенської міської ради, комунальних підприємств; 

- підвищено продуктивність роботи співробітників Коростенської міської 
ради,  основний ефект було досягнуто у соціальній сфері та економічному 
розвитку територій Коростенської міської територіальної громади за рахунок 
створення нових електронних сервісів, спрощено процедуру отримання послуг, 
а також застосовано нові інформаційні технології, які є найбільш ефективними 
заходами підйому економіки і прискорення соціального розвитку міста. 
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Перелік загальноміських програм, які заплановано реалізувати 
в Коростенській міській територіальній громаді  в 2021 році 

 
Бюджет програми на 

2021 рік, тис.грн. 
№ Назва програми Відповідальний 

виконавець всього 
в т.ч. з 

міського 
бюджету 

Енергетичні ресурси, енергозбереження, енергоменеджмент 
1. Програма енергоефективності Коростенської 

міської територіальної громади на 2020-2024 
роки 

Управління 
економіки 807,7 307,7 

Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій  
2. Програма розвитку земельних відносин в місті 

Коростені на 2017-2021 роки 
Управління 
економіки 441,0 441,0 

Будівельний комплекс, архітектура та містобудування  
3. Програма із створення, розроблення 

містобудівної та проектної документації 
територій міста Коростеня на період 2020 – 
2022 роки 

Відділ архітектури та 
містобудування 450,0 450,0 

Інвестиційна політика  
4. Програма по залученню інвестицій та 

поліпшенню інвестиційного клімату 
Коростенської міської територіальної громади 
на 2020-2024 роки 

Управління 
економіки 181,1 181,1 

Розвиток підприємництва  
5. Програми підтримки малого та середнього 

підприємництва Коростенської міської 
територіальної громади на 2020-2024 роки. 

Управління 
економіки 402,5 367,5 

Зайнятість населення та ринок праці 
6. Програма зайнятості населення Коростенської 

міської територіальної громади на 2021-2023 
роки 
 

Коростенський центр 
зайнятості 600,0 300,0 

Соціальний захист населення 
7. Комплексна програма «Турбота» 

Коростенської міської територіальної громади 
на 2017-2021 роки 

Управління праці та 
соціального захисту 

населення  
14635,4 14635,4 

Охорона здоров’я населення 
8. Міська програма розвитку та підтримки галузі 

охорони здоров’я на 2020-2022 роки 
Відділ охорони 

здоров’я 52060,50 52060,50 

Освіта і наука 
9. Програма розвитку освіти Коростенської 

міської територіальної громади Відділ освіти 114112,8 114112,8 

Культура, туризм, екскурсійна діяльність  
10. Комплексна програма розвитку культури і 

туризму Коростенської міської територіальної 
громади на 2017-2021 роки 
 

Відділ культури і 
туризму, 

Туристично-
інформаційний центр 

1985,0 1985,0 

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю 
11. Програма «Молодь і родина міста Коростеня» 

на 2017-2021 роки 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 

фізичної культури та 
спорту 

5280,0 5280,0 
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12. міська Програма щодо виконання заходів 
Загальнодержавної Програми «Національний 
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини» на 2019-2022 роки 

125,0 125,0 

13. Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування та 
осіб з їх числа у Коростенській міській 
територіальній громаді на 2021-2024 роки 

800,0 400,0 

14. Програма захисту інтересів та прав дітей  
м. Коростеня на 2019-2026 роки 

Служба у справах 
дітей 

– – 

Фізична культура і спорт  
15. Програма розвитку фізичної культури і спорту 

у Коростенській міській територіальній 
громаді на 2021-2025 роки 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 

фізичної культури та 
спорту 

266,29 266,29 

Інформаційний простір  
16. Програма підтримки і розвитку засобів масової 

інформації комунальної форми власності 
Коростенської міської ради на 2020-2022 роки. 
 

Виконавчий комітет 
Коростенської 
міської ради, 

КП 
«Коростеньмедіа» 

5721,9 3861,9 

Житлово-комунальне господарство  
17. Програма благоустрою Коростенської міської 

територіальної громади на 2018-2021 роки 149217,0 124217,0 

18. Програма розвитку житлово-комунального 
господарства Коростенської міської 
територіальної громади на 2017-2021 роки   

67015,0 66395,0 

19. Екологічна програма Коростенської міської 
територіальної громади на 2019-2021 роки 

Управління житлово-
комунального 
господарства 

152400,0 17430,0 

Природна та техногенна безпека  
20. Програма забезпечення техногенної та 

пожежної безпеки, захисту населення і 
територій Коростенської міської 
територіальної громади від надзвичайних 
ситуацій на 2017-2021 роки 

Відділ з питань 
цивільного захисту 3942,2 3942,2 

Зміцнення законності та правопорядку 
21. Комплексна Програма профілактики 

злочинності в місті Коростені на 2021-2024 
роки 

КУ «Служба охорони 
громадського 
порядку міста 

Коростень «Яструб», 
Коростенський 

відділ поліції ГУ НП 
в Житомирській 

області 

7013,0 6908,0 

Розвиток громади  
22. Програма по реалізації Стратегічного плану 

розвитку міста  Коростеня  на 2020-2024 роки 
Управління 
економіки 1169,9 1169,6 

23. Програма розвитку органів самоорганізації 
населення в місті Коростені на 2021-2024 роки 

Орган 
самоорганізації 

населення – спілка 
голів окружних 

будинкових 
комітетів (вуличні, 

квартальні, 
будинкові комітети 

215,0 215,0 
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та комітети 
мікрорайону міста) 

24. Програма розвитку автоматизованої 
інформаційної системи Коростенської 
міської територіальної громади на 2021-
2023 роки 

Виконавчий комітет 
Коростенської 
міської ради 

11760,0 11760,0 

25. Програма розвитку місцевого 
самоврядування Коростенської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки 

Виконавчий комітет 
Коростенської 
міської ради 

2995,61 2995,61 

Охорона праці на виробництві    
26. Міська програма поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища на 
2020-2025 роки 

Виконавчий комітет 
Коростенської 
міської ради 

Фінансування не 
передбачено 

 УСЬОГО  592596,9 428886,9 
 

 
 

 
Секретар міської ради                                               Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


