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1. Промисловий комплекс  

 В 2020 році очікуваного приросту виробництва промислової продукції не 

досягнуто. Він становив 3282,0 млн. грн., що є рівнем 2019 року. 

 
2020 р., 

млн. грн. 

2019 р., 

млн.грн. 

(з урах. інд. 

цін) 

2020 р. 

у % до 

2019р. 

(з урах. інд.  

цін) 

Індекс 

промислового 

виробництва, % 

по 

області 

по 

Україні 

Обсяг промислового  

виробництва  
3282,0 3147,5 104,3 97,5 94,8 

В звітному періоді спад промислового виробництва спостерігався як в 

Житомирській області, так і в Україні в цілому. 
Індекси промислового виробництва по м. Коростеню  

в розрізі галузей виробництва 

Показники 
2020 р. 

прогноз 
2020 р. 
факт 

Індекс промислового виробництва, %  112,8 104,3 

в т.ч.: - - 

Добування інших корисних копалин та 

розроблення кар’єрів, % 
104,9 206,5 

Виробництво харчових продуктів, % 100,5 85,9 

Виробництво хімічних речових та хімічної 

продукції, %  
102,6 80,7 

Виробництво машин та устаткування, % 101,3 79,8 

Металургійне виробництво, %  100,0 16,5 

Виробництво одягу, %  100,5 121,5 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної  

продукції, %  
172,8 82,8 

Оброблення деревини та виготовлення виробів з 

деревини та корка, крім меблів, % 
112,7 124,6 

Виробництво електричного устаткування, %  147,4 81,5 

Виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції, % 
114,9 60,2 

Виробництво готових металевих виробів, крім 

машин та устаткування, % 
106,0 306,7 

Серед галузей, що суттєво зменшили випуск продукції: металургійне 

виробництво (на 83,5%), виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції (39,8%).  

Стрімко наростили виробничі потужності: добувна промисловість 

(більше ніж в 2 рази), виробництво готових металевих виробів (більше ніж в 3 

рази), деревообробна промисловість (+24,6%), виробництво одягу (+21,5%).   

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 
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УТОС», ПрАТ «Коростенський завод МДФ»). В той же час, вкрай важливим 

залишалось питання збереження максимальної кількості робочих місць та 

діючих потужностей.  

Сповільнення темпів економічної активності дало можливість 

промисловим підприємствам провести модернізацію власного виробництва та 

освоїти нові види продукції. В 2020 році на ПП «ФФ «НВО «Ельфа» 

впроваджено висоокотехнологічну, універсальну лінію для автоматичного 

фасування мас у флакони та банки, закуплено нове обладнання для пакування 

та маркування продукції, також підприємством впроваджено технологію з 

виготовлення антисептичних засобів. На Філії ТОВ «НВП «Олдем» 

налагодженно випробування та перевірку технічних характеристик 

трансформаторів до 100 кВ, освоєно новий вид продукції – вимірювальний 

трансформатор НС45. ПрАТ «Янтар» випущено нову продукцію – грунт-емаль 

швидкого висихання SUPRA Fast. 

На 18 промислових підприємствах міста в 2020 році працювало 3,0 тис. 

осіб, що на 5,9% нижче показника попереднього року. 

Рівень середньої заробітної плати в промисловості склав 10827,3 грн, що 

на 15,2% більше показника минулого року.  
 

2. Енергетичні ресурси, енергозбереження, енергоменеджмент  

Енергетичні ресурси 

У 2020 році енергопостачальними підприємствами міста Коростеня 

безперебійно і в повному обсязі надавалися послуги з електро-, газо- тепло-, 

водопостачання та водовідведення. 

Протягом 2020 року коливання закупівельної ціни на електричну енергію 

та природний газ постійно впливало на формування та встановлення тарифів на 

надання послуг з електро-, газо- та теплопостачання для всіх категорій 

споживачів. В той же час, тарифна політика на надання послуг з 

водопостачання та водовідведення залишались незмінною. 

Коливання в тарифній політиці спричинило підвищення рівня 

заборгованості всіх категорій споживачів перед енергопостачальними 

підприємствами.  

За даними КП Теплозабезпечення рівень заборгованості зріс на 21% і 

склав понад 65,0 млн.грн, КП «Водоканал» - зріс на 25 % і склав понад  

13,0 млн.грн. Відповідно, рівень оплати знизився на 10% по КП 

Теплозабезпечення та на 4% по КП «Водоканал». 

 

Показники 
2020 р. 

план 

2020 р. 

факт 

2019 р. 

факт 

2020 р. у % 

до 2019 р. 

 Електропостачання 

Вартість електроенергії, грн. за 

1кВт 

- для юридичних споживачів 

(підприємств, в тому числі 

бюджетних установ); 

 

 

 

 

 

Листопад 

2,82* 

 

 

 

На кінець 

року 2,89 

 

 

 

 

97,0 

 



 

4 

 

 

- для побутових споживачів 

(населення) 

             до 100 кВт 

             більше 100 кВт 

 

 

0,9 

1,68 

 

 

0,9 

1,68 

 

 

100,0 

100,0 

* - коливання визначення тарифу для юридичних та побутових споживачів залежить від 

закупівельної ціни електричної енергії 

 Газопостачання 

Вартість газу, грн за 1000 м³  

для підприємств, в т.ч. 

бюджетних організацій 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-Лютий 

для промисловості 

та бюджетних 

організацій 

8148,99* 

 

Березень 

- для промисловості 

8133,99*; 

- для бюджетних 

організацій: 

6948,99* 

 

З квітня для 

промисловості та 

бюджетних 

організацій 

– оплата по факту 

8139,95*; 

– бюджет по 

передоплаті 

7604,95* 

На кінець 

року 

8188,63 

 

 

 

99,0 

 

 

 

 

 

99,0 

 

 

84,0 

 

 

 

 

 

 

99,0 

 

 

92,0 

Для побутових споживачів 

(населення), грн/1м³: 

 - з лічильниками; 

 

 

 

- без лічильників: 

               - плита газова 

                

 

 

               - плита газова та газова 

                 колонка 

  

Січень 

5,87* 

Вересень 

5,50* 

 

Січень 

31,63* 

Вересень 

29,65* 

Січень 

61,56* 

Вересень 

57,70* 

 

На кінець 

року 

6,21 

 

 

 

На кінець 

року  

33,54 

 

На кінець 

року 

65,21 

 

 

94,0 

 

88,0 

 

 

94,0 

 

88,0 

 

94,0 

 

88,0 

* - коливання визначення тарифу для юридичних та побутових споживачів залежить від 

закупівельної ціни природного газу 

 Теплопостачання 

Всього відпущено  

теплової енергії, тис.Гкал 

в т.ч.: 

- для населення; 

- для бюджетних установ та 

110,371 

 

 

89,590 

15,002 

105,544 

 

 

86,304 

14,069 

103,301 

 

 

85,231 

13,311 

102,2 

 

 

101,3 

105,7 
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організацій; 

- для інших споживачів 

 

5,779 

 

5,171 

 

4,759 

 

108,7 

Всього реалізовано/спожито  

теплової енергії, тис.Гкал 

в т.ч.: 

- для населення; 

- для бюджетних установ та 

організацій; 

- для інших споживачів 

98,973 

 

 

80,439 

13,456 

 

5,078 

95,456 

 

 

78,011 

12,697 

 

4,748 

92,914 

 

 

76,600 

11,941 

 

4,373 

102,7 

 

 

101,8 

106,3 

 

108,6 

Тарифи, грн/Гкал:             

- для населення; 

- для бюджетних установ та 

організацій; 

- для інших споживачів 

 

1434,71 

1438,76 

 

1454,23 

 

1434,71 

1650,21 

 

1672,68 

 

1654,46 

1650,21 

 

1672,68 

 

86,7 

100,0 

 

100,0 

Заборгованість, млн.грн: 

- населенням; 

- бюджетними установами та 

організаціями; 

- іншими споживачами 

56,4 

52,8 

1,3 

 

2,3 

65,7 

62,6 

0,1 

 

3,0 

54,1 

53,7 

1,8 

 

2,2 

121,0 

116,0 

- 

 

136,0 

Рівень оплати, %: 

- населенням; 

- бюджетними установами та 

організаціями; 

- іншими споживачами 

100,0 

100,0 

100,0 

 

100,0 

90,9 

91,4 

89,5 

 

89,0 

105,8 

94,0 

118,8 

 

107,9 

- 

- 

- 

 

- 

 Водопостачання та водовідведення 

Всього відпущено холодної води, 

тис.м³ в т.ч.: 

- для населення; 

- для бюджетних установ та 

організацій; 

- для підприємств 

1729,5 

 

1338,0 

94,2 

 

297,3 

1761,9 

 

1355,7 

82,7 

 

323,5 

1785,6 

 

1315,7 

95,4 

 

374,5 

98,7 

 

103,0 

86,7 

 

86,4 

Всього прийнято стоків, тис.м³, в 

т.ч.: 

- від населення; 

- від бюджетних установ та 

організацій; 

- від підприємств 

1694,8 

 

1237,2 

104,2 

 

353,4 

1731,6 

 

1274,6 

113,1 

 

343,9 

1711,1 

 

1243,6 

118,6 

 

348,9 

101,2 

 

102,5 

95,4 

 

98,6 

Тариф на воду, грн/м³: 

- для населення; 

- для бюджетних установ та 

організацій; 

- для підприємств 

 

21,01 

21,01 

 

21,01 

 

15,95/16,71* 

15,95/16,71* 

 

15,95/16,71* 

 

15,95/16,71* 

15,95/16,71* 

 

15,95/16,71* 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 

Тариф на стоки, грн/м³: 

- для населення; 

- для бюджетних установ та 

організацій; 

- для підприємств 

 

20,92 

20,92 

 

20,92 

 

13,85/14,51*

13,85/14,51* 

 

13,85/14,51* 

 

13,85/14,51* 

13,85/14,51* 

 

13,85/14,51* 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 

Заборгованість, млн.грн: 

- населенням; 

- бюджетними установами та 

організаціями; 

10,66 

9,85 

0,01 

 

13,33 

12,12 

0,014 

 

10,61 

9,7 

0,013 

 

125,0 

124,0 

107,0 
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- іншими споживачами 0,8 1,2 0,9 133,0 

Рівень оплати, %  

- населенням; 

- бюджетними установами та 

організаціями; 

- підприємствами 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 

 

96,0 

96,0 

 

96,0 

 

98,0 

105,0 

 

105,0 

 

- 

- 

 

- 

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

будинки) 

 

Енергоменеджмент   
Протягом 2020 року в бюджетних установах, організаціях та 

підприємствах міста за допомогою інформаційної онлайн-системи (ІСЕ) 

продовжувався здійснюватись моніторинг споживання енергетичних ресурсів. 

За даними (ІСЕ) у звітному році споживання теплової енергії знизилось 

на 23%, а холодної води на 5%. Водночас споживання електричної енергії 

залишилось майже на рівні 2019 року (+1%). 

В той же час, у 2020 році видатки з міського бюджету на природні та 

енергетичні ресурси знизились на 21% і склали 24,3 млн. грн. 

Основними причинами скорочення споживання ресурсів та зниження 

видатків є: підвищення середньодобової температури повітря (кліматична 

складова), впровадження обмежувальних карантинних заходів у зв’язку з 

COVID-19 (перехід на дистанційну форму навчання в закладах освіти, перехід в 

онлайн-режим роботи закладів культури тощо), дія Постанови КМУ №1082 від 

24.12.2019 року (щомісячно здійснювався перерахунок оплати за споживання 

теплової енергії), впровадження енергоефективних заходів в закладах 

бюджетної сфери. 

В звітному періоді на впровадження енергоефективних заходів в 

бюджетній сфері спрямовано близько 4,1 млн. грн., з яких 2,5 млн.грн. в 

закладах освіти та понад 1 млн.грн. в закладах охорони здоров'я (проведення 

капітальних та поточних ремонтів внутрішніх інженерних мереж, 

конструктивних елементів будівель, в тому числі покрівель та фасадів, заміна 

вікон та дверей, встановлення приладів обліку споживання енергетичних 

ресурсів, заміна освітлення тощо). 

У 2020 році продовжено співпрацю з ЕСКО-компанією щодо реалізації 

проекту ПРООН «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в 

енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України 

шляхом застосування механізму ЕСКО». В будівлях закладів освіти (ЕСКО-

об’єктах) внаслідок встановлення індивідуальних теплових пунктів з системою 

погодно-режимного регулювання забезпечено раціональне споживання 

теплової енергії та приведено до норми внутрішню температуру. Фактична 

економія коштів за період дії енергосервісних договорів склала близько 872,0 

тис.грн. 

В грудні 2020 року Коростенська міська територіальна громада стала 

партнером проекту GIZ «Просування енергоефективності та імплементації 

Директиви ЄС про енергоефективність в Україні (FEER)». В рамках даного 
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проекту планується  вдосконалити впроваджений муніципальний енергетичний 

менеджмент у відповідності до найкращих європейських та українських 

практик, впровадити ефективне стратегічне енергетичне планування та шляхом 

підвищення енергоефективності сприяти міським інвестиційним заходам.   

В рамках виконання зобов’язань, як підписанта європейської ініціативи 

«Угоди мерів»: 

 подано на розгляд європейській комісії моніторинговий звіт про 

виконання заходів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста 

Коростеня до 2020 року за 2013-2018 роки; 

 в рамках співпраці з ГО «Екоклуб» спільно із залученими 

експертами та профільними фахівцями розроблено План дій зі стало 

енергетичного розвитку та клімату міста Коростеня до 2030 року; 

 місто долучилось до Європейського тижня сталої енергії, провівши 

онлайн-заходи (трансляція на місцевому телебаченні тематичних 

відеороликів та проведення занять у дошкільних закладах освіти). 

На виконання заходів Програми енергоефективності міста Коростеня на 

2020-2024 роки у звітному році:  

 взято участь у понад 30 онлайн-заходах з питань енергетичного 

менеджменту, енергоефективності, змін клімату (тренінги, навчання, 

конференції, вебінари тощо); 

 організовано та проведено низку робочих онлайн зустрічей в 

рамках розробки Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату 

міста Коростеня до 2030 року (ПДСЕРК), в тому числі засідання робочої 

групи з розробки стратегічного документу;  

 розроблена інформаційно-просвітницька та презентаційна 

продукція (календарі, брелоки, блокноти); 

 проводилась інформаційна кампанія. 
 

3. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій 

В 2020 році укладено 40 договорів оренди, 21 додаткову угоду до 

договорів оренди на продовження користування земельними ділянками та 7 

договорів по особистому сервітутному користуванню земельними ділянками на 

розміщення тимчасових споруд для здійснення комерційної діяльності. 

Продано 13 земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 

суму 10,0 млн. грн., до міського бюджету надійшло 5,2 млн.грн. Проведено 

продаж права власності на земельних торгах щодо 1 земельної ділянки на суму 

515,2 тис.грн., права оренди – щодо 6 земельних ділянок на суму 497,3 тис.грн.  

В 2020 році проведено жеребкування для розподілу 81 земельної ділянки 

в житловому масиві садибної забудови між вулицями Григорія Сковороди та 

Василя Стуса. Здійснено інвентаризацію обліку учасників АТО згідно з чергою. 

Проведено постановку 29 учасників бойових дій (АТО) на чергу. 
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4. Будівельний комплекс, архітектура та містобудування    

У зв’язку із запровадженням Єдиної державної електронної системи у 

сфері будівництва з 01.09.2020 року містобудівна документація створювалась 

та видавалась виключно через вказану систему.  

У 2020 році підготовлені та надані 32 містобудівні умови та обмеження 

забудов земельних ділянок: «Реконструція КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» з 

будівництвом хірургічного корпусу по вулиці Амосова Миколи, 8  (1 черга - 1 

пусковий комплекс: приймальне відділення екстреної медичної допомоги)»; для 

реконструкції готелю на вулиці Грушевського, 26; на  будівництво 6 нових 

магазинів та на реконструкцію житлових квартир під магазини та офіси, а 

також на будівництво індивідуальних гаражів. 

Підготовлено 23 будівельні паспорти забудов земельних ділянок (19 –  

нових житлових будинків,  4 – реконструкція існуючих забудов). 

За звітний рік надано 30 дозволів на розробку детальних планів території 

на об’єкти нерухомості щодо зміни цільового призначення земельних ділянок 

та з метою уточнення містобудівних умов та обмежень, з них – 28 затверджено. 

На порталі містобудівного кадастру Житомирської області опубліковано 

містобудівну документацію міста (генеральні плани населених пунктів, 

історико-архітектурні опорні плани, плани функціонального зонування 

територій та детальні плани територій).   

Протягом року проводилась робота із розповсюджувачами рекламних 

засобів щодо оновлення діючих договорів (додаткові угоди) з підрахунком 

заборгованості з тимчасового користування місцем розташування спеціальних 

конструкцій зовнішньої реклами за прострочений період. Всього за звітний 

період до бюджету міста надійшла сума у розмірі 10,3 тис. грн..  
Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель 

(нове будівництво) по містах обласного значення та районах 

у cічні-вересні 2020 року 

 

Загальна площа 

усього м² 
у % до січня-вересня 

2019 року 

Житомирська область 53287 56,1 

м.Житомир 5806 34,0 

м.Бердичів 1057 22,4 

м.Коростень 1738 46,1 

м.Малин 1271 54,0 

м.Новоград-Волинський 2631 47,6 

В 2020 році так і не завершено реконструкцію приміщення ЗОШ №13. 

Відділом архітектури та містобудування в 2020 році надано 423 

адміністративні послуги. Сума коштів, що надійшла до міського бюджету від 

сплати пайової участі у розвитку інфраструктури, склала 98,5 тис. грн.  

На території міста Коростень на земельній ділянці площею 68 га на 

провулку Залізничному, 7 продовжується реалізація проекту будівництва 

сонячних електростанцій, забудовниками виступають: ТОВ «Регіональні 

https://data.gov.ua/dataset/5d2826d6-afb2-47b3-8ada-de3bf5b0704a
https://data.gov.ua/dataset/5d2826d6-afb2-47b3-8ada-de3bf5b0704a
https://data.gov.ua/dataset/5d2826d6-afb2-47b3-8ada-de3bf5b0704a
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енергетичні системи», ТОВ «Коростень Енерджи», Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Коростень Соларіс», ТОВ «Коростенська СЕС». 

Значним проектом на території міста є розпочате в 2019 році будівництво 

ТОВ «БФ ПРОЕКТ» багатофункціонального комплексу на вулиці Сергія 

Кемського, 11-М на земельній ділянці загальною площею 6,0601 га.  

Будівництво багатофункціонального комплексу призначається для надання 

фізкультурно-оздоровчих послуг населенню (басейн довжиною не менше 25 м) 

та включає в себе розміщення 2-х апартамент-готелів і сучасного дитячого 

дошкільного закладу.  

Заплановані на 2020 рік заходи, а саме: коригування топографічної 

зйомки центральної частини міста з нанесенням інженерних комунікацій  

М 1:500, впровадження програмного забезпечення для організації та ведення 

містобудування кадастру, розроблення комплексної схеми на розміщення 

тимчасових споруд центральної частини міста, розроблення двох детальних 

планів території на вулиці Гастелло, не виконано з причин відсутності 

фінансування та складнощами тендерних закупівель. 

 

5. Транспортний комплекс та зв’язок 

Автомобільний транспорт 

Міський транспорт – одна з перших галузей, що відчула на собі виклики 

та наслідки спричинені пандемією коронавірусу та не відновилася після 

послаблення карантину. 

Через карантинні обмеження пасажирські перевезення міським 

автомобільним транспортом були повністю зупинені протягом березня-квітня 

2020 року. З травня розпочалося поступове відновлення роботи з обмеженнями 

– перевезення пасажирів забезпечувалося в межах кількості місць для сидіння, 

що передбачено технічного характеристикою транспортного засобу з 

обов’язковим дотриманням санітарних та протиепідеміологічних заходів. Як 

наслідок, відбулось різке зниження пасажиропотоку, що спричинило  потребу в 

скороченні кількості обслуговуючого транспорту – щоденно місто 

обслуговувало 30 автобусів проти 36 минулого року. 

Вартість проїзду в міському транспорті протягом 2020 року не 

переглядалась та складала 6,00 грн. 

На часткову компенсацію пільгового проїзду у 2020 році з міського 

бюджету виплачено 3,0 млн.грн. Видатки з Державного бюджету на дані цілі – 

відсутні. 

В 2020 році реалізовано проект Бюджету участі «Встановлення розкладу 

руху на зупинках громадського транспорту», в рамках якого на зупинках 

міського транспорту встановлено інформаційні стенди з розкладами руху (37 

одиниць), розроблено схему міських маршрутів, що встановлена на 

залізничному вокзалі, зупинки укомплектовані знаками «Зупинка громадського 

транспорту» (16 одиниць). Загальна вартість проекту склала 168,3 тис. грн. 
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Залізничний транспорт 

За попередніми даними Дирекції залізничних перевезень в 2020 році 

відбулось зменшення кількості відправлених пасажирів зі станції Коростень 

майже на 60% (0,4 млн. осіб проти 0,9 млн. осіб в 2019 році). 

Кількість відправлених вантажів в 2020 році збільшилась на 22,3% та 

склала 15,4 млн. тонн за рахунок скорочення термінів перевезень та збільшення 

обсягів лісових вантажів. 

Відсутність фінансування пільгового перевезення пасажирів залізничним 

транспортом з Державного бюджету призвела до судових спорів між 

АТ «Українська залізниця» та управлінням праці та соціального захисту 

населення  виконавчого комітету Коростенської міської ради. Відповідно до 

рішень суду на рахунки управління праці та соціального захисту накладено 

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

Для забезпечення пільгового проїзду пасажирів залізничним транспортом 

в 2020 році з міського бюджету виплачено 2,2 млн. грн.  

Послуги доставки та зв’язку 

Не перший рік спостерігається позитивна динаміка розвитку  

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

продовжує реалізовувати інвестиційні проекти.  

Під час карантину товариством зроблено максимальний акцент на 

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

платежів, що вплинуло на зріст обсягів надання послуг Центром поштового 

зв’язку №2 на 19,5%. 

На території міста активно працювали наступні служби кур'єрської 

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

Поштомати ПриватБанку. 

В сфері надання послуг стаціонарного телефонного зв’язку 

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

розвитком та розширенням послуг мобільних операторів. 

В 2020 році з міського бюджету відшкодовано витрати, пов'язані з 

наданням населенню міста пільг з оплати послуг зв’язку, в сумі 549,5 тис. грн. 

 

6. Фінансово-бюджетна політика 

Виконання Державного бюджету  

До Державного бюджету від суб’єктів господарювання міста Коростень 

Показники 
2020 р. 

план 

2020 р.  

факт 

2019р. 

факт 

2020 р. у %         

до 2019 р. 

Обсяги надання універсальних послуг 

поштового зв’язку, тис. грн. 
2983,5 3463,0 2897,0 119,5 

в т.ч. письмова кореспонденція, тис. грн.  2078,0 2312,0 2006,0 115,2 

в т.ч. посилки, тис. грн.  847,7 996,0 755,0 131,9 

в т.ч. надання послуги з передплати 

періодичних видань, тис. грн.  
57,8 155,0 136,0 114,0 

Всього послуг на одного жителя міста, грн. 47,0 46,0 39,0 117,9 
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надійшло 241,0 млн. грн. податків і платежів, що на 10,7% більше, ніж в         

2019 році, та на 19,3% більше запланованого показника. 

Найбільш бюджетонаповнюючими є податок на додану вартість, який в 

2020 році склав 94,1 млн.грн., що на 2,5% більше, ніж в 2019 році, та податок на 

прибуток – 37,6 млн.грн., що у 2,3 рази більше, ніж в 2019 році. Планові 

показники надходжень по даним податкам перевиконано відповідно на 10,7% 

та в 2 рази. 

Виконання місцевого бюджету 

У 2020 році загальний обсяг надходжень до місцевого бюджету становив 

519,7 млн. грн., в тому числі субвенції з держбюджету 145,3 млн. грн. 

Доходи місцевого бюджету без трансфертів з держбюджету становили 

374,3 млн. грн., планові показники виконано на 100%.  

Питома вага бюджету розвитку у загальному обсязі місцевого бюджету 

(без трансфертів) становила 1,4% проти 2,1% в 2019 році. 

Видатки бюджету міста в 2020 році становили 517,0 млн. грн., що на 24% 

менше, ніж в 2019 році (680,8 млн. грн.): 50,3% спрямовано на освіту (в 2019 

році цей показник становив 36%), охорону здоров’я – 11,0% (2019 рік – 14,2%), 

соціальний захист та соціальне забезпечення – 6,4% (26%). Видатки на 

будівництво становили 17,7 млн. грн., що у 3 рази більше за минулорічний 

показник. На послуги, пов’язані з економічною діяльністю, видатки зросли 

майже в 2 рази та становили 16,9 млн. грн. 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2020 р. 

план 

2020 р. 

факт 

2019 р. 

факт 

2020 р. 

у % до 

2019 р. 

                 ДОХОДИ БЮДЖЕТУ 

Доходи місцевого бюджету, усього 

у тому числі: 
млн. грн. 520,1 519,7 678,0 76,7 

Доходи місцевого бюджету (без 

трансфертів із держбюджету) 
млн. грн. 374,3 374,3 364,4 102,7 

Обсяг бюджету розвитку 

 

Питома вага бюджету розвитку в 

загальному обсязі місцевого бюджету 

млн. грн. 

 

% 

5,7 

 

1,1 

7,1 

 

1,4 

14,2 

 

2,1 

50 

 

Х 

Офіційні трансферти млн. грн. 145,8 145,3 313,5 46,3 

                 ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ 

Видатки місцевого бюджету, усього млн. грн. 531,4 517,0 680,8 75,9 

Державне управління млн. грн. 54,0 52,6 46,1 114,1 

Правоохоронна діяльність та 

забезпечення безпеки держави 
млн. грн. 5,4 5,4 3,8 142,1 

Освіта млн. грн. 264,4 260,2 244,8 106,3 

Охорона здоров'я млн. грн. 58,0 56,4 96,7 58,3 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 
млн. грн. 33,5 33,0 174,1 19,0 

Житлово-комунальне господарство млн. грн. 22,2 22,0 28,3 77,7 

Культура й мистецтво млн. грн. 14,9 14,9 15,2 98,0 

Засоби масової інформації млн. грн. 3,5 3,5 3,3 106,1 

Фізична культура і спорт млн. грн. 12,1 12,0 12,8 93,8 
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Будівництво млн. грн. 19,1 17,7 5,7 310,5 

Транспорт, дорожнє господарство, 

зв'язок, телекомунікації та інформатика 
млн. грн. 23,3 22,4 33,9 66,1 

Інші послуги, пов’язані з економічною 

діяльністю 
млн. грн. 21,0 16,9 9,3 181,7 

 

7. Управління об’єктами комунальної власності 

До міського бюджету від приватизації об’єктів комунальної власності за  

2020 рік надійшло 1,8 млн. грн. проти 59,6 тис.грн. в 2019 році. 

Проведено приватизацію 10 об’єктів комунальної власності: 

- два шляхом викупу з урахуванням проведених орендарями невід’ємних 

поліпшень: 

 нежитлове приміщення №1 за адресою вул. Музейна, 7 загальною 

площею 48,8 кв.м., ціна продажу 133922,42 грн., покупець – фізична 

особа-підприємець; 

 нежитлове приміщення №2 за адресою вул. Музейна, 7 загальною 

площею 42,5 кв.м., ціна продажу – 112309,52 грн., покупець – 

юридична особа;  

- вісім шляхом електронних аукціонів в системі «Прозоро.Продажі»: 

 нежитлове приміщення, їдальня загальною площею 425,0 кв.м. за 

адресою вул. Білокоровицьке шосе,8, ціна продажу – 501000,00 грн., 

покупець – юридична особа; 

 нежитлова будівля адміністративного корпусу загальною площею  

159,7 кв.м. за адресою вул. Шатрищанська, 61-А, ціна продажу – 

46000,00 грн., покупець – фізична особа; 

 нежитлова будівля продовольчого складу загальною площею  

580,8 кв.м. за адресою вул. Шатрищанська, 61-Б, ціна продажу –  

78000,00 грн., покупець – фізична особа; 

 овочесховище, нежитлова будівля загальною площею 1363,9 кв.м. за 

адресою вул. Шатрищанська, 61-В, ціна продажу – 150005,00 грн., 

покупець – юридична особа; 

 нежитлова будівля загальною площею 1739,7 кв.м., за адресою  

вул. Шатрищанська, 61-Д, ціна продажу – 30624,62 грн., покупець – 

фізична особа-підприємець; 

 нежитлова будівля загальною площею 231,2 кв.м. за адресою  

вул. Каштанова, 15-А, приміщення 1, ціна продажу – 211575,55 грн., 

покупець – фізична особа; 

 нежитлове приміщення загальною площею 84,9 кв.м. за адресою 

вул. Гастелло, 22-Б, приміщення 1, ціна продажу – 297240,00 грн., 

покупець – фізична особа; 

 нежитлова будівля загальною площею 100,6 кв.м. за адресою 

вул. Музейна, 11, ціна продажу – 472000,00 грн., покупець – фізична 

особа-підприємець. 
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За 2020 рік до міського бюджету від оренди комунального майна  

надійшло 935,7 тис. грн. (загальна сума – 2,2 млн.грн.). В розпорядженні 

міської лікарні лишилось 418,9 тис. грн., ПМСД – 30,6 тис. грн., відділу освіти 

– 48,0 тис. грн., відділу культури та туризму – 84,2 тис. грн., територіального 

центру по соціальному обслуговуванню – 223,0 тис. грн. На період карантину, 

низка орендарів були звільненні від сплати орендних платежів згідно з  

законодавством, відповідні втрати склали в межах 300,0 тис.грн.. 

Згідно з інформацією, представленою балансоутримувачами, станом на 

01.01.2021 року в оренді у юридичних та фізичних осіб перебував 181 об’єкт 

міської комунальної власності загальною площею 27479,44 кв.м. 

Заборгованість склала 101,3 тис.грн. (0,5 міс.). 

Всі заплановані заходи на 2020 рік виконано, крім прийняття в 

комунальну власність спортивного комплексу, будинку ДСО, Стадіону 

«Локомотив», плавального басейну, оскільки правління АТ «Укрзалізниця» 

відмовляється передавати дані об’єкти на баланс територіальної громади. 
Показники  Одиниця 

виміру 2020 р. 

план 

2020 р. 

факт 

2019 р. 

факт 

 

2020 р. у 

% до 

2019 р. 

Кількість приватизованих  та 

відчужених об’єктів  комунальної 

власності 

 

од. 
5 10 2 

в 5 р. 

більше 

Надходження від  приватизації 

об’єктів комунальної власності до 

міського бюджету 

тис. грн. 1000,0 1835,7 59,7 
в 30 р. 

більше 

Кількість об’єктів переданих в 

оренду. 
од. 180 181 186 97,3 

Загальною площею тис. кв.м. 28,0 27,5 22,6 121,7 

Надходження від оренди 

комунального майна 
тис. грн. 1000,0 

2175,0 

в т.ч. до 

МБ – 

935,7 

612,3 152,8 

Заборгованість  по орендним 

платежам, тис.грн. 
міс. - 101,0 132,0 76,5 

 

8. Інвестиційна діяльність 

За підсумками І півріччя 2020 року 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. 

Коростень став переможцем конкурсу «Золота ділянка 2020» від проекту 

Польської допомоги «Підвищення конкурентоспроможності українських 

регіонів та розвиток польсько-українського співробітництва», а інвестиційний 

проект «Індустріальний парк «Коростень» визнано найкращим в Житомирській 
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області.  

На національному телебаченні в циклі програми «Пліч-о-пліч» за 

підтримки Ради Європи в рамках Програми «Децентралізація і реформа 

місцевого самоврядування в Україні» вийшов відеоролик «Розвиток 

індустріального парку «Коростень», як минулорічного переможця конкурсу 

«Кращі практики місцевого самоврядування».  

Всі вжиті заходи популяризації інвестиційної привабливості міста не 

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 низки інвестиційних проектів в місті. 

З огляду на зазначене, місто посилило співпрацю з групою компаній 

EVON, що спеціалізуються на залученні інвестицій та розвитку індустріальних 

парків, та Агенцією регіонального розвитку Житомирської області, через яку в 

2020 році отримано 7 інвестиційних запитів. 

В 2020 році місто співпрацювало з різними міжнародними проектами та 

програмами: 

- Європейська ініціатива «Мери за економічне зростання»: 

- отримано позитивну оцінку виконання Плану місцевого економічного 

розвитку міста Коростеня до 2020 року;  

- за сприяння ініціативи вийшов відеоролик про історії успіху 6 громад-

учасниць, серед яких є і місто Коростень. Даний відеоролик транслюється в 

Україні та ЄС; 

- Європейська ініціатива «Угода мерів»: 

- завершено впровадження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку  

м. Коростеня до 2020 року, досягнуто цілі щодо скорочення викидів СО2 на 

20%; 

- у співпраці з ГО «ЕКОКЛУБ» м. Рівне розроблено План дій зі сталого 

енергетичного розвитку і клімату міста Коростеня до 2030 року, і розпочато 

адаптацію даного документу з врахуванням приєднаних територій; 

- проект ПРООН «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в 

енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України 

шляхом застосування механізму ЕСКО» – за сприяння проекту продовжено 

реалізацію механізму енергосервісу. На 4 об’єктах енергосервісу (ЦРД№18, 

ЗОШ№1,9 та міський колегіум) фактична економія коштів за період дії 

енергосервісних договорів склала близько 872,0 тис.грн. 

- Коростень став учасником проекту «Просування енергоефективності та 

імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що 

впроваджується в Україні компанією GIZ за дорученням Урядів Німеччини та 

Швейцарії; 

- розпочато співпрацю з ГО «Місто 2025» в рамках проекту «Код міста: 

Люди. Культура. Інновації. Муніципальне управління». Мета співпраці – 

розробка концепції бренду міста. В грудні відбулась презентація концепції 

бренду міста та його логотипу;  
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- протягом року активно велась проєктна діяльність: підготовлені 

проектні заявки на конкурси від проекту GIZ «Енергоефективність у громадах 

II»,  ДФРР,  «Кусаноне», програми «ELENA», фонду «Відродження», «SMART 

МІСТО 2020» тощо.   

 

9. Розвиток підприємництва 

В місті налічується майже 400 малих і середніх підприємств та 2287 

фізичних осіб-підприємців.  
Стан реєстрації та припинення суб’єктів 

господарювання в місті Коростені, осіб 

Показники 2020 р. 2019 р. 

2020 р. 

у % до  

2019 р. 

Фізичні особи-підприємці  
зареєстровано 294 384 76,6 

припинено 302 365 82,7 

Юридичні особи 
зареєстровано 43 54 79,6 

припинено 3 19 15,8 

В 2020 році надходження єдиного податку до спеціального фонду 

міського бюджету становили 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.  

До запровадження карантинних обмежень в місті діяв курс «Школа 

бізнесу» для учнівської молоді, в рамках якого до 30 школярів в ігровій та 

інтерактивній формі пізнавали сферу підприємництва, відвідували 

підприємства, банки, спілкувались з успішними бізнесменами міста. В жовтні 

відбувся конкурс бізнес-проектів серед слухачів зазначених курсів, в якому 

взяли участь учні 10-11 класів з міської гімназії, міського колегіуму, школи-

гімназії №2 ім. В. Сингаївського, загальноосвітньої школи №9. Всього 

представлено 14 бізнес-проектів. Перемогу здобула учениця 10 а класу міського 

колегіуму Гуцалюк Єлизавета з бізнес-планом «Інтелектуально-розважальний 

центр». 

В рамках Закону України «Про основні засади регуляторної політики в 

сфері господарської діяльності» прийнято 6 місцевих нормативних актів. 

Конкурс на відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за 

кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для 

реалізації бізнес-проектів, в 2020 році не відбувся (через дорогі кредитні 

ресурси та жорсткі вимоги банків щодо забезпечення кредиту, дію державної 

програми кредитування 5-7-9, а також труднощі, що виникли в бізнесі,  

пов’язвні з пандемією COVID-19). 

В 2020 році організовано урочистості з нагоди Дня підприємця та 

відзначено кращих підприємців міста (на міському рівні відзначено 46 

представників мікропідприємництва, переможцем обласного конкурсу став 

ТДВ «Коростенський щебзавод»). Спільно з Коростенською РДА організовано 
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урочистості до Дня працівника сільського господарства та відзначено кращих 

підприємців галузі. 

З метою пом’якшення наслідків, спричинених пандемією, підготовлено та 

прийнято на 37 сесії Коростенської міської ради рішення про звільнення у 

квітні 2020 року підприємців І та ІІ груп від сплати єдиного податку.  

В 2020 році до переліку послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг (ЦНАП), включено 186 адміністративних послуг, а 

саме: послуги з питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, громадських формувань, речових прав на нерухоме майно, місця 

проживання, актів цивільного стану, захисту прав дітей, земельних питань, 

інших питань місцевого значення (містобудування, благоустрій, житло тощо), 

послуги соціального характеру, Пенсійного фонду, комунальних підприємств 

міста. 

Станом на кінець 2020 року суб’єкти звернень мали можливість отримати 

в ЦНАП 136 адміністративних послуг (2019 рік – 104, 2018 рік – 73), в тому 

числі 105 через адміністраторів відділу надання адміністративних послуг, 21 

послуга надається державними реєстраторами (адміністраторами) відділу 

державної реєстрації, 10 – спеціалістами відділу реєстрації місця проживання.   

Протягом звітного періоду до ЦНАП надійшло 7347 заяв від суб’єктів 

звернень, що на 29% менше, ніж в 2019 році. 

Протягом 2020 року відділом державної реєстрації виконавчого комітету 

Коростенської міської ради надано понад 4,0 тис. реєстраційних послуг (в 2019 

році – 5,0 тис. послуг). Сума коштів, що надійшла до міського бюджету від 

реєстраційних дій, склала 357,2 тис.грн., що на 24% менше, ніж в 2019 році. 

В березні 2020 року виконавчим комітетом Коростенської міської ради 

укладено угоду про партнерство та участь в Проекті «U-LEAD з Європою: 

програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, 

підзвітності та розвитку» – Компонент 2 «Створення центрів надання 

адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про 

місцеве самоврядування», що фінансується Європейським Союзом та 

реалізується компанією NIRAS Sweden AB на замовлення Шведського 

агентства міжнародного розвитку (Sida). Основною метою проєкту фізична та 

інституційна модернізація ЦНАП. 

 

10. Торгівля, громадське харчування та побутові послуги 

Споживчий ринок міста в 2020 році залишався одним з найбільш 

кризово-стійких, мав достатній рівень насичення товарами та послугами.  

Станом на 01.01.2021 року у місті працювало 470 стаціонарних закладів 

торгівлі, з них: продовольчих – 225, непродовольчих – 245, в тому числі 5 

супермаркетів.  

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств міста в 2020 році склав  

2,2 млрд. грн., на одну особу – 34,4 тис.грн., в тому числі підприємств-

юридичних осіб – 1,4 млрд.грн., що на 10% більше минулорічного показника. 

Обсяг продажу товарів у порівнянних цінах за 2020 рік зріс на 10%. 
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Розрахункова структура грошових витрат коростенців за 2020 рік:  

˗ 53% доходу – продукти харчування і їжа поза домом; 

˗ 47% – непродовольчі товари, з них 13,5% – фармацевтичні товари. 

Ціни в місті Коростень за 2020 рік зросли в середньому на 4,8 %. Серед 28 

населених пунктів Житомирщини в рейтингу цін на продовольчі товари станом 

на 01.01.2021 року Коростень займає 20 місце. Серед міст обласного значення – 

друге після міста Малин. В звітному періоді ціни зросли на 15 видів 

продовольчих товарів, найбільше здорожчав цукор +70% та курячі яйця +65%.  

           Для задоволення попиту мешканців у місті визначено місяця для 

здійснення сезонної ярмаркової торгівлі сільськогосподарською продукцією. 

Від виїзної торгівлі отримано 50,2 тис. грн., що на 6,3% менше минулорічного 

показника. 

Через карантинні обмеження та спад підприємницької активності в галузі 

торгівлі в 2020 році не задіяні додаткові торгові площі та не працевлаштовано 

осіб. 

Протягом 2020 року до відділу торгівлі та побутового обслуговування  

звернулось 307 споживачів зі скаргами та заявами щодо порушення їх прав, що 

на 28% більше минулорічного показника. Із всіх розглянутих справ 94% 

вирішено позитивно. 
 

11. Демографічна ситуація  

Чисельність постійного населення м. Коростеня протягом січня-

листопада 2020 року скоротилась на 494 особи і станом на 01.12.2020 року 

становила  62 583 особи. Природне скорочення склало 647 осіб, міграційний 

приріст становив 153 особи. 

Розподіл населення за статтю залишився на рівні попередніх років і 

складав: чоловіки – 46 %, жінки – 54 %.   

Розподіл за окремими віковими категоріями виглядав наступним чином: 

0-15 років – 16,6 %, 16-59 років – 60,2 %, від 60 і старше – 23,2 %. 

В порівнянні з січнем-листопадом 2020 року народжуваність зменшилась 

на 17,3%, показник смертності збільшився на 9,3%. 
Природний рух населення по містах Житомирської області  

(січень-листопад 2020 року) 

 
Кількість 

живонароджених 

Кількість 
померлих 

Природний 
приріст, 

скорочення (–) 

2020 р. 2019 р.  2020 р. 2019 р. 2020 р. 2019 р. 

Житомирська область 8340 8966 18985 18303 -10645 -9337 

м.Житомир 1728 1884 3227 2963 -1499 -1079 

м.Бердичів 490 581 1167 1020 -677 -439 

м.Коростень 354 428 1001 916 -647 -488 

м.Малин 191 177 389 327 -198 -150 

м.Новоград–Волинський 375 376 705 667 -330 -291 

 В 2020 році спостерігається міграційний приріст населення на 153 особи.  
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Кількість прибулих, вибулих по містах обласного значення та районах 

у січні–листопаді 2020 року 

 

Кількість прибулих Кількість вибулих 

Житомирська область 14965 15536 

м.Житомир 4189 3355 

м.Бердичів 750 820 

м.Коростень 732 579 

м.Малин 216 229 

м.Новоград–Волинський 797 765 

Формування приросту (скорочення) чисельності населення 

по містах обласного значення та районах 

у січні-листопаді 2020 року 

 

Загальний приріст, 

скорочення (–) 

у тому числі 

природний 

приріст, 

скорочення (–) 

міграційний приріст, 

скорочення (–) 

Житомирська область –11216 –10645 –571 

м.Житомир –665 –1499 834 

м.Бердичів –747 –677 –70 

м.Коростень –494 –647 153 

м.Малин –211 –198 –13 

м.Новоград-Волинський –298 –330 32 

 

12. Грошові доходи та заробітна плата 

У 2020 році середній дохід в розрахунку на одного жителя міста становив 

49,4 тис. грн., що на 10,5% більше показника 2019 року. 

Складові грошових доходів, млн. грн. 
2019 р. 

факт 

2020 р. 

факт 

2020 р. у % 

до 2019 р. 

Фонд оплати праці  1870,7 2000,0 107,0 

Пенсійні виплати  744,6 836,8 112,4 

Державні соціальні допомоги  110,7 111,6 101,0 

Субсидії  47,3 65,4 138,3 

Виплати по безробіттю  33,3 66,6 
у 2 рази 

більше 

Фонд соціального страхування  14,6 15,0 103,0 

Усього 2821,2 3095,4 109,7 

Річний дохід в розрахунку на одного жителя, 

тис. грн. 
44,7 49,4 110,5 

В ІІІ кварталі 2020 року середній розмір заробітної плати в місті 

Коростені становив 10430,0 грн., що на 10,9% більше, ніж в аналогічному 

періоді 2019 року і займає 2 місце серед міст обласного значення. 

Середньомісячна заробітна плата по 

містах, грн. 

За ІІІ квартал 

2020 року 

у % до  

середнього 

рівня по 

регіону 

ІII кварталу 

2019 

Житомирська область 9781 100,0 111,1 

м.Житомир 10412 106,4 109,9 

м.Бердичів 8527 87,2 111,3 
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м.Коростень 10430 106,6 110,9 

м.Малин 10778 110,2 111,2 

м.Новоград–Волинський 8860 90,6 115,0 

Розмір мінімальної заробітної плати з 01.09.2020 року становив 

5000,0 грн. 

На кінець року існувала заборгованість із виплати заробітної плати на 

ПАТ «Коростенський машинобудівний завод». 

 

13. Зайнятість населення та ринок праці 

В усіх галузях міста в звітному періоді було 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. До кінця року ситуація дещо стабілізувалась. 

В 2020 році послугами Коростенського міського центру зайнятості 

скористались понад 3,2 тис. осіб. Протягом року статус безробітного мали 2357 

осіб, що на 7% більше, ніж в 2019 році. 

До центру зайнятості в звітному періоді надійшла інформація від 695 

роботодавців про 4550 вільних робочих місць. Кількість укомплектованих 

вакансій протягом звітного періоду становила 2348 одиниць, що на 20% менше, 

ніж у 2019 році та, відповідно зменшився рівень укомплектування вакансій, 

який складає 52%. 

Протягом 2020 року за сприяння центру зайнятості  працевлаштовано 

1572 незайнятих громадян, в тому числі 718 безробітних, що на 6% більше, ніж 

у 2019 році. Рівень працевлаштування безробітних склав 49%.  

Для підвищення конкурентоздатності громадян на ринку праці та 

відповідно до потреб роботодавців у працівниках конкретних професій, 

професійним навчанням охоплено 239 безробітних (у 2019 році – 117).  

У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали 

участь 19 безробітних, що в 6 разів менше за показник 2019 року. На оплату їх 

праці протягом року витрачено 183,0 тис. грн., в тому числі 92,9 тис. грн. – 

кошти міського бюджету. 

В 2020 році з Фонду соціального страхування застрахованим особам 

виплачено 36,6 млн. грн., що на 10% більше показника 2019 року. Середній 

розмір виплати по безробіттю становив 3743 грн., що на 3% більше, ніж у 2019 

році. 

З метою легалізації зайнятості в 2020 році проведено 20 рейдів та 

перевірено 441 суб’єкт господарювання. В результаті легалізовано 316 осіб, з 

якими оформлено трудові відносини. 

Показники 
2020 р. 

план 

2020 р. 

факт 

2019 р. 

факт 

2020  р.  

у % до  

2019 р. 

Вивільнення працівників, осіб 

 

72 87 27 

в 3,2 

рази 

більше 

Пропозиція робочої сили, осіб 705 655 730 90,0 
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Попит робочої сили, осіб 563 306 412 74,0 

Навантаженість на одне робоче місце 4 5 5 100,0 

Одноразову допомогу для започаткування власної 

справи отримали, осіб 
1 1 0 Х 

Виплачено одноразової допомоги  для 

започаткування власної справи, тис. грн. 
59,4 59,4 0 Х 

Виплачено з Фонду соціального страхування 

застрахованим особам коштів, тис. грн. 
47886,2 66611,2 33256,4 

в 2 рази 

більше 

Середній розмір виплати по безробіттю, грн. 3547,0 3743,0 3620 103,0 

Чисельність громадян, які скористались 

послугами служби зайнятості протягом року, осіб 
3500 3211 3461 93,0 

Чисельність безробітних громадян, які 

перебували на обліку в державній службі 

зайнятості: 

- протягом року 

- станом на 01.01.21 (план, факт) та 01.01.20 

 

 

 

2805 

725 

 

 

 

2357 

807 

 

 

 

2213 

730 

 

 

 

107,0 

111,0 

Працевлаштовано  

- незайнятих громадян 

- безробітних, в т.ч. 

- молодь 

- тимчасово переміщених 

- учасники АТО 

 

1073 

582 

221 

2 

7 

 

1572 

718 

229 

4 

11 

 

1248 

677 

258 

3 

14 

 

126,0 

106,0 

89,0 

133,0 

79,0 

Центром зайнятості надано 

- профорієнтаційних послуг 

- особам 

3500 2357 4198 56,0 

Всього проходило профпідготовку, 

перепідготовку або підвищення кваліфікації за 

направленням центру зайнятості 

220 239 117 204,0 

Залучено до участі в оплачуваних громадських 

роботах, осіб 

130 19 109 17,0 

Фінансування громадських робіт, всього тис. грн.. 

в .т.ч. з міського бюджету 

700,0 185,8 687 27,0 

350,0 92,9 343,5 27,0 

 

14. Соціальний захист населення 

Соціальний захист  

Протягом звітного року всі види державних соціальних допомог 

призначено та виплачено вчасно. Виплату житлових субсидій у готівковій 

формі забезпечено в повному обсязі. 

В 2020 році прийом громадян на всі види державних соціальних допомог, 

пільг, субсидій та надання роз’яснень і консультацій здійснювались в 

Прозорому офісі за адресою вул. Музейна, 5. 

З введеннням в 2019 році в дію постанови Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років 

«муніципальна няня» відповідною послугою в місті скористались 43 особи 

(2020 рік – 37 осіб, 2019 рік – 6 осіб). 

Протягом звітного року надавалась гуманітарна допомога для людей з 

особливими потребами, малозабезпеченим громадянам міста, інвалідам, 

ветеранам війни, а також особам, які вимушено переселились зі східних 
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регіонів України продуктами харчування, одягом та засобами реабілітації. 

Показники 
2020 р. 

план 

2020 р. 

факт 

2019 р. 

факт 

2020 р. 

у % до 

2019 р. 

Кількість одержувачів допомоги на дітей 

згідно з Законом України «Про державну 

допомогу сім'ям з дітьми», осіб 

 

1900 

 

1944 

 

1991 

 

98,0 

Кількість одержувачів державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, осіб 
250 225 163 138,0 

Кількість одержувачів тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, осіб 

 

20 

 

17 

 

13 

 

131,0 

Кількість одержувачів державної соціальної 

допомоги інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам, осіб 

990 1007 998 101,0 

Кількість одержувачів житлових субсидій, осіб 7420 7657 7411 103,0 

Розмір суми виплачених субсидій, тис. грн. 75100,0 65400,0 47300,0 138,0 

Середній розмір субсидій, грн. 845 712 571 125,0 

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 

 

34200 

 

33678 

 

35469 

 

95,0 

Кількість одержувачів компенсаційних виплат 

– фізичних осіб, які надають соціальні послуги 

інвалідам та громадянам похилого віку (згідно 

з постановою Кабінету Міністрів України від 

29.04.2004 №558), осіб 

 

220 

 

213 

 

209 

 

102,0 

Видатки бюджету на надання допомоги сім'ям 

з дітьми, тис.грн. 
56,9 58,8 55,8 105,0 

Видатки бюджету на надання житлових 

субсидій, тис.грн. 
75,1 65,4 47,3 138,0 

Видатки бюджету на надання пільг ветеранам 

війни, праці, громадянам, які постраждали 

внаслідок аварії на ЧАЕС та іншим 

пільговикам, тис.грн. 

 

24,5 

 

18,1 

 

23,8 

 

76,0 

Видатки бюджету на надання державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, 

тис.грн. 

6,7 7,4 6,4 116,0 

Видатки бюджету на надання тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, тис.грн. 

 

0,3 

 

0,2 

 

0,2 

 

100,0 

Видатки бюджету на надання державної 

соціальної допомоги інвалідам з дитинства і 

дітям-інвалідам, тис.грн. 

26,8 26,5 23,9 111,0 
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Видатки місцевого бюджету на надання 

компенсаційних виплат – фізичним особам, які 

надають соціальні послуги інвалідам та 

громадянам похилого віку (згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 

29.04.2004 №558), тис.грн. 

 

0,6 

 

0,6 

 

0,6 

 

100,0 

У 2020 році житлові субсидії отримали 7,7 тис. домогосподарств, що на 

3% більше, ніж у 2019 році. Середньомісячний розмір житлової субсидії 

становив 712 грн., що на 25% більше показника 2019 року. 

Чисельність осіб, якими в 2020 році опікувався КУ Територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста 

Коростеня (далі – Терцентр) становила 1786 проти 1550 в 2019 році. 

Послугами відділення організації надання адресної натуральної та 

грошової допомоги (різання, рубання та доставка дров, косіння трави, 

розчистка снігу, надання допомоги у вигляді одягу і взуття б/в та у вигляді 

продуктових наборів, косметичний ремонт будинків, квартир та прибудинкових 

територій) скористались 568 осіб (в 2019 році – 444). 

В 2020 році послугою «Соціальне таксі» скористалося 198 осіб, проти 39 

осіб в 2019 році. 

У Терцентрі функціонує пункт прокату технічних та інших засобів 

реабілітації (інвалідні візки, ходунки, ролятори, милиці тощо), послугами якого 

в 2020 році скористались 37 осіб.  

На базі відділення соціальної допомоги вдома діє мультидисциплінарна 

команда, якою в 2020 році надано 421 послугу (в 2019 році – 610). 

В 2020 році продовжувалась реалізація програми «Університет третього 

віку» при відділенні денного перебування. Заходами охоплено 349 осіб.  

В 2020 році Терцентром до Коростенського геріатричного пансіонату для 

ветеранів війни та праці на державне утримання влаштовано 2 одинокі особи, в 

(2019 році – 12), які потребували стаціонарного догляду.  

Проводилась спільна робота з громадськими, благодійними та 

релігійними організаціями, якими було надано допомогу особам похилого віку 

та громадянам з інвалідністю. 

На утримання Терцентру в 2020 році з міського бюджету витрачено 

10,3 млн. грн. (2019 році – 7,3 млн. грн.). 

В 2020 році в банк одягу Коростенської міської організації Товариства 

Червоного Хреста України звернулося 10,0 тис. осіб (в 2019 році – 8,4 

тис.осіб), яким надано матеріальну допомогу у вигляді одягу і взуття б/в на 

загальну суму 471,5 тис. грн. (2019 рік – 276,0 тис. грн.). 

Протягом звітного року працювала кімната соціальної допомоги, 

послугами якої скористалися 15 осіб без постійного місця проживання. 

Щоденно надавалась допомога у вигляді гарячого харчування та обігріву на 

загальну суму понад 193,0 тис. грн. 

В 2020 році на фінансову підтримку організації з міського бюджету 

виділено 97,0 тис. грн. (в 2019 році – 73,5 тис. грн.).  
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Пенсійне забезпечення  

На кінець 2020 року заборгованість із виплати пенсій відсутня. Кількість 

одержувачів пенсій склала 23,0 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 становила 5,8 млн. грн. 
 

15. Охорона здоров’я населення 

Стан здоров’я населення 

В 2020 році спостерігалась позитивна динаміка до зниження (на 19,4%) 

поширеності за всіма класами хвороб. Показник поширеності хвороб серед 

дорослих становив 18,2 тис. випадків на 10,0 тис. населення, проти 19,5 тис. в 

2019 році. Рівень первинного виходу на інвалідність серед дорослого населення 

також мав тенденцію до зниження – 48,3 випадки на 10 тис. (57,4 в 2019 році). 

В 2020 році основними причинами смерті дорослих були хвороби 

новоутворення, системи кровообігу та  кістково-м’язової системи.  

Показник народжуваності на 1 тисячу населення знизився і становив 5,7 

проти 7,2 у 2019 році. 

Комунальне некомерційне підприємство «Коростенська центральна 

міська лікарня Коростенської міської ради» (далі – Коростенська ЦМЛ) 

В 2020 році Коростенська ЦМЛ визначена закладом першої хвилі для 

госпіталізації хворих на COVID-19, в зв’язку з чим проведене тимчасове 

перепрофілювання ліжок для госпіталізації таких пацієнтів. 

З метою покращення обслуговування пацієнтів Коростенською ЦМЛ  

придбано медичне обладнання на суму 14,0 млн.грн., з них 8,4 млн. грн.  

спрямовано на придбання кисневої станції, кисневих концентраторів та 

генератора. 

В звітному періоді проведені капітальні ремонти на суму 

529,2 тис. грн. та поточні ремонти  на суму 1636,2 тис.грн. 

 В 2020 році на реконструкцію приймального відділення екстреної 

медичної допомоги з міського бюджету виділено 3,8 млн. грн. Загальна вартість 

проекту «Реконструкція КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» з будівництвом 

Хірургічного корпусу по вулиці Амосова Миколи, 8 в м.Коростень, 

Житомирської обл.. (1 пусковий комплекс – приймальне відділення екстреної 

медичної допомоги)» становила понад 16,0 млн.грн. 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Коростенської міської ради» (далі – Центр ПМСД) 

Станом на 01.01.2021 року підписано 82% декларацій (51866 осіб), їх 

кількість зросла на 4% в порівнянні з початком року. Продовжується співпраця 

зі страховою компанією ТОВ СК «Нафтагазстрах». 

В квітні 2020 року для реагування на гостру респіраторну хворобу Covid-

19, спричинену коронавірусом SARS-COV-2, було створено мобільну бригаду, 

яка здійснила 2269 заборів для діагностування коронавірусної інфекції методом 

полімеразної ланцюгової реакції (далі – ПЛР). 
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В 2020 році продовжувала діяти медична інформаційна система (далі – 

МІС). Протягом року працював попередній запис пацієнта на прийом до 

сімейного лікаря, введено електронну карту пацієнта, виписувались електронні 

рецепти за програмою «Доступні ліки». 

 В 2020 році проведено капітальні і поточні ремонти, придбано медичне 

обладнання, закуплено комп’ютерну техніку та програмне забезпечення для 

МІС. 

Міська програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я на 2020-

2022 роки виконана в повному обсязі. Центр ПМСД отримав фінансування в 

розмірі 2,6 млн. грн. 

Основні показники розвитку 
Одиниця 

виміру 

2020 р. 

план 

2020 р. 

факт 

2019 р. 

факт 

2020 р. 

у % 

2019 р. 

Забезпеченість лікарями загальної 

практики сімейної медицини 
осіб 41 44,5 50 89 

Частка населення, що отримує 

медичну допомогу у сімейних 

лікарів 

% 80 82 78 Х 

Кількість лікарських відвідувань тис. 185,2 191,8 250,8 76,5 

Кількість хворих з уперше в житті 

встановленим діагнозом активного 

туберкульозу 
осіб 

19 17 21 81 

Кількість хворих з уперше в житті 

виявленим діагнозом злоякісного 

новоутворення 

174 188 196 96 

Забезпечення повноти охоплення 

профілактичними щепленнями 
% 75 80 73 Х 

 

16. Освіта і наука 

Завдяки професіоналізму, сомоосвіті, наполегливій роботі, співпраці та 

взаєморозумінню в 2020 році педагогічні працівники і вихователі міста у 

короткі строки адаптувались до нових форм проведення уроків та занять в 

режимі онлайн і змогли ефективно забезпечити дистанційне навчання в умовах 

пандемії. А в І півріччі 2020 року  місто Коростень посіло ІІ місце в обласному 

рейтингу міст в галузі «Освіта».  

Дошкільна освіта 

В звітному періоді структура закладів дошкільної освіти не змінювалась і 

становила 22 заклади, в яких на кінець року виховувалось 2237 дітей, що на 163 

дитини менше, ніж в 2019 році.  

Різними формами дошкільної освіти охоплено 97% дітей від 3 до 6 (7) 

років та 100% дітей 5-ти років. 35 дітей відвідують 24 інклюзивні групи в 15  

закладах дошкільної освіти. У 9 групах спеціального призначення виховується 

103 дитини з порушеннями мовлення та 12 дітей з порушеннями зору.  

Заклади дошкільної освіти забезпечені необхідними продуктами 

харчування, закупівля яких здійснювалася через електронну систему Рrоzоrrо. 

Показники фактичного виконання грошових і натуральних норм збільшились у 
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середньому на 25%, середнє виконання натуральних норм склали 82,3%. 630 

дітей закладів дошкільної освіти скористались пільгами щодо батьківської 

плати за харчування. 

Педагогічні колективи ДНЗ №8,11, ЦРД №18 продовжили участь у проекті 

«Сприяння освіті» фонду The LEGO Foundation в Україні. За участь у 

Всеукраїнському фестивалі гри, навчання та натхнення Plаy Fest - 2020 ДНЗ №8 

нагороджений дипломом за перемогу у номінації «Секрети казкового успіху». 

Колектив ДНЗ №2 відзначено дипломом переможця міського рейтингу 

«Гордість міста» в номінації «Дбайливий господар» (серед підприємств, 

організацій, установ);  5-е рейтингове місце серед 100 найкращих закладів 

дошкільної освіти України (Лайт-конкурс «Краще оздоблення актової зали 

ЗДО»). 

Шкільна освіта 

У 13 закладах загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО) міста за 

інституційною денною формою  навчається 7483 дітей в 307 класах, за 

вечірньою формою навчання – 132 учні, 4 класи, 1 група заочної форми 

навчання.  

 У 2020 році ЗЗСО закінчили та отримали свідоцтва про базову загальну 

середню освіту 636 учнів, свідоцтво про повну загальну середню освіту – 424 

випускники та 63 випускники вечірньої школи. 30 випускників нагороджені 

золотою медаллю, 10 – срібною. 11 осіб здобули освіту екстерном, 1 – за 

сімейним навчанням. 

У 2020 році учні 1-3 класів навчалися за типовою програмою Нової 

української школи за редакцією Савченко О.Я., за нетиповими освітніми  

програмами для початкових класів «Інтелект України» працювали КМГ, НВК 

№12,КМГ №7 , «На крилах успіху» – НВК №2ім.В.Сингаївського.   

Показники якості навчання за результатами ЗНО 2020 рооку: з 

української мови – 75,8% (у 2019 році – 61,2%), з історії – 63,3% (в 2019 році – 

63,2%), з математики – 50,5% (у 2019 році – 56,7%).  

На кінець 2020 року 54 дитини з особливими освітніми потребами 

перебували на інклюзивному навчанні в 46 класах 11-ти ЗЗСО. 

Закладами освіти забезпечується право на освіту за індивідуальними 

формами навчання. Педагогічним патронажем охоплено 49 учнів, на  

сімейному (домашньому) навчанні перебувало 11 учнів, 4 учні здобували освіту 

екстерном. 

У ЗЗСО охоплено гарячим харчуванням 7049 дітей з числа осіб, які 

постраждали від Чорнобильської катастрофи. 

У закладах освіти працює 1051 педагогічний працівник, з них: ступінь 

«магістра» і «спеціаліста» мають – 858 педагогів, «бакалавра» – 14, 

«молодшого спеціаліста» – 179.  

За підсумками обласного етапу конкурсу «Вчитель року» перемогу 

виборола Яковенко В.П. (КМГ, образотворче мистецтво), II місце посіли 

Сичевська Ю.Є. (ЗОШ №9, зарубіжна література), Федорук О.Н. (КМЛ, 
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початкова освіта); Микитчук К.В. (НВК№12, образотворче мистецтво) став 

фіналістом. 

За підсумками обласного етапу педагогічної виставки «Сучасна освіта 

Житомирщини – 2020» відзнаки отримали 23 педагоги. Дипломами І ступеня 

нагороджено 1 педагога, II ступеня – 14, III ступеня – 9. 

Заклади освіти презентували місто на Міжнародному форумі «Інноватика 

в сучасній освіті». Матеріали КМГ в номінації «Мультидисциплінарний підхід 

до вирішення проблем сучасної освіти» відзначені дипломом та бронзовою 

медаллю; матеріали КМГ№7 в номінації «Розробка й впровадження 

інноваційних засобів навчання, проектів, програм і рішень у закладах освіти» 

відзначені срібною медаллю й відповідним дипломом. 

Здійснюючи методичний супровід освітнього процесу, методичний 

кабінет координував дослідно-експериментальну роботу, яка ведеться на базі 

закладів освіти. Педагогічні працівники реалізовують: науково-педагогічний 

проект «Інтелект України», освітній проект «На крилах успіху», апробацію 

освітніх програм з реалізації Державного стандарту Нової української школи, 

Всеукраїнський проект «Я – дослідник» з впровадження СТЕМ-освіти (КМК). 

КМК, КМГ, НВК№12 долучилися до Всеукраїнської програми «Healthy 

Schools: заради здорових і радісних школярів». Учнівський та педагогічний 

колективи КМГ стали фіналістами даного проекту.  

У командному заліку з предметних олімпіад серед навчальних закладів 

міста учні КМГ посіли І місце, II місце – КМК; III місце – НВК №12. В 

обласному етапі вихованці КМГ посіли 18 призових місць, КМК – 12, НВК 

№12  – 8, ЗОШ №11 – 6, КМГ №7 – 5. Всього – 62 призових місця. Відповідно 

до обласного рейтингу команда коростенських школярів посіла ІІ місце. 

За підсумками II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

робіт МАН 5 учасників стали переможцями, що становить 62,5% від загальної 

кількості. 

В обласному етапі ІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

П.Яцика вихованка КМГ (вчитель Козаренко С.В.) виборола І місце, учениця 

ЗОШ №11 посіла ІІІ місце в обласному етапі X Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської творчості ім. Т.Г.Шевченка. 

Вихованці НВК №2 стали учасниками Всеукраїнського проекту «Youth 

MediaLab». В спартакіаді серед школярів міста зайняли І місце – КМГ №7, ІІ – 

ЗОШ №1, III – КМК. 

В предметних конкурсах найкращі результати продемонстрували 

вихованці таких закладів освіти:   

«Кенгуру» – НВК№2, КМГ, КМЛ, КМК, ЗОШ№1;  

«Соняшник» – НВК№2, ЗОШ№9,13, КМК, НВК№12. 

В рамках Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді  «Моя 

Батьківщина – Україна» проведені І та ІІ тури конкурсу краєзнавчо-

дослідницьких робіт. Вихованці КМГ №7 вибороли ІІІ місце у обласному 

конкурсі  за напрямком «Духовна спадщина мого народу». 
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В 2020 навчальному році до шкільних  бібліотек  надійшло 20774 

примірників підручників 2, 11 класів на суму 722,9 тис.грн.  

Відповідно до рішення Коростенської міської ради (сорокова сесія VII 

скликання від 27 серпня 2020 року №1907) створена комунальна установа 

«Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Коростенської міської ради» з метою сприяння професійному розвитку 

педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування.  

У Центрі позашкільної освіти працює 51 гурток, 127 груп, у яких 

навчається 2871 дитина. У 2020 році проведено 39 масових заходів з науково-

технічної, художньо-естетичної та еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, загальна кількість учасників – 6830. 

Педагогічний колектив закладу здобув перемогу у конкурсі «Золота 

когорта позашкілля» та нагороджений Дипломом Міністерства освіти і науки 

України. Забезпечено участь вихованців гуртків у 23 обласних масових заходах 

з науково-технічного та 8 художньо-естетичного напрямків позашкільної 

освіти, здобуто 11 загальнокомандних призових місць. За 2020 рік 198 

вихованців Центру нагороджено грамотами та дипломами міського, обласного 

та всеукраїнських рівнів. 

На кінець 2020 року в Коростенській ДЮСШ працювали 45 груп 

(спортивних секцій): відділення баскетболу, волейболу, легкої атлетики, 

футболу, армспорту та голболу (665 вихованців). У 2020 році 18 дітей з 

особливими освітніми потребами отримали можливість займатися спортом у 

ДЮСШ. 

У 2020 році на зміцнення матеріально-технічної бази та поліпшення умов 

перебування дітей у закладах освіти з місцевого бюджету виділено  

12,6 млн.грн., з них використано – 12,4 млн.грн., надійшло коштів з державного 

бюджету 3,1 млн.грн. Проведено поточні ремонти на загальну суму 3,1 млн.грн. 

З метою забезпечення в закладах освіти міста належного санітарно-

епідеміологічного режиму за кошти місцевого бюджету придбано продукцію 

для чищення та прання, дезінфекційні засоби, антисептики для обробки рук, 

паперові рушники, безконтактні термометри, щитки для обличчя, лампи 

ультрафіолетові на суму 472,1 тис.грн.. За кошти Державного бюджету 

придбано дезінфікуючі засоби для рук та обробки поверхонь на суму  

983,1 тис.грн. 

У 2020 році за кошти державної субвенції придбано корекційне 

обладнання для організації інклюзивного навчання в ЗЗСО на суму  

264,5 тис.грн. та закладах дошкільної освіти на суму 171,6 тис.грн.  

Для реалізації Концепції Нової української школи для ЗЗСО закуплено 

шкільні меблі, комп’ютерне обладнання, засоби навчання та обладнання для 

навчальних кабінетів початкової школи (багатофункціональні пристрої, 

ламінатори, телевізори) на загальну суму 1,5 млн.грн., телевізори і комп’ютерне 

обладнання на загальну суму 262,4 тис.грн.  
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Для здійснення освітнього процесу та забезпечення доступу до мережі 

Інтернет закуплено та встановлено мережеве обладнання в 10-ти ЗЗСО на суму 

309,8 тис. грн. 

У 2020 році на протипожежний захист використано 343,6 тис.грн. 

Професійне технічне училище № 16  

В 2020 році до закладу зараховано 93 учні, державне замовлення 

виконано на 88,6%. Закінчили навчання 73 учні, 43 – працевлаштовані за 

професією, 13 – продовжили навчання в вищих навчальних закладах, 5 – 

призвані до лав ЗСУ, 12 – будуть працевлаштовані за досягнення ними 18 років. 

З числа випускників – 3 дітей-сиріт, всі працевлаштовані. 

Закладу погоджено новий набір на 2021-2022 н.р. у кількості 105 учнів. 

Укладено договори на замовлення робітничих кадрів з 13 підприємствами на 

2022-2024 роки кількістю 140 учнів. 

Основні показники розвитку 

(місто Коростень)* 

2020 р. 

план 

2020 р. 

факт 

2019 р. 

факт 

2020 р. 

у % до 

2019 р.  

Кількість навчальних закладів 

в них учнів 

вчителів 

14 

7615 

654 

14 

 

14 

7509 

638 

100,0 

Кількість дошкільних закладів 

в них дітей 

вихователів 

22 

2351 

345 

22 

2237 

344 

22 

2400 

349 

100,0 

93,2 

98,6 

Кількість випускників,  

 

з них із відзнакою  

9кл.-636 

11кл.-424 

40 

9кл. - 636 

11кл.- 424 

40 

9кл.- 617 

11кл.- 407 

22 

103,0 

104,0 

в 1,8 р. 

більше 

Кількість олімпіад, у яких взяли 

участь та отримано перемог: 

- обласних 

- всеукраїнських 

19 

 

62 

- 

19 

 

62 

- 

19 

 

58 

4 

100,0 

 

107,0 

Х 

Видатки міського бюджету на 

утримання дошкільних закладів 

освіти, тис.грн 

89699,8 88286,0 80598,3 109,0 

Видатки міського бюджету на 

утримання  загальноосвітніх 

закладів, тис.грн. 

35934,5 35188,3 37394,8 94,0 

Видатки Державного бюджету на 

утримання загальноосвітніх закладів, 

тис.грн.  

104742,9 104507,9 96906,5 108,0 

Інші показники, які характеризують 

розвиток освіти: 

Дошкільні навчальні заклади: 

- усього 

- ут.ч. спецфонд 

- ут.ч. бюджет розвитку 

Загальноосвітні навчальні заклади 

- усього 

- ут.ч. спецфонд 

- ут.ч. бюджет розвитку 

 

 

 

94 213,6 

4 300,0 

213,8 

 

143 943,8 

100,4 

3 166,0 

 

 

 

92 173,3 

3 675,2 

212,1 

 

142 781,5 

92,9 

2 992,4 

 

 

 

87524,7 

5551,4 

1375,0 

 

134301,3 

2106,3 

6674,0 

 

 

 

105,0 

66,0 

15,0 

 

106,0 

4,0 

45,0 
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Протягом 2020 року відбувалась підготовка кваліфікованих робітників з 

професії «Електрозварник ручного зварювання» за дуальною формою навчання 

(25 учнів). Підписане Положення про впровадження елементів дуальної форми 

навчання з підприємством ПрАТ «Коростенський завод хімічного 

машинобудування». 

ПТУ №16 проводило підготовку зайнятого населення за індивідуальним 

планами. За професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування» підготовлено та випущено 7 осіб та за професією 

«Електрозварник ручного зварювання» – 1 особа. 

В училищі працювало 3 гуртка та 3 спортивні секції. Всього  гуртковою 

роботою охоплено 127осіб, що становило 88% від всієї кількості учнів. 

Відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки України №1158 від 

22.09.2020 року  «Про реорганізацію Професійно-технічного училища №16 

м.Коростеня», наказу управління освіти і науки Житомирської 

облдержадміністрації №148 від 29.09.2020 року та наказу Управління освіти і 

науки України Житомирської обласної державної адміністрації №148 від 

29.09.2020 року «Про реорганізацію Професійно-технічного училища №16 

м.Коростеня» на сьогодні заклад є територіальним відокремленим 

спеціалізованим відділенням Державного навчального закладу «Малинський 

професійний ліцей». 

 

17. Культура, туризм, екскурсійна діяльність 

 Через пандемію COVID-19 в місті проведено на 39% менше культурно-

масових заходів (35), ніж планувалось. Багато заходів перейшло в онлайн 

формат. Видатки на загальноміські заходи склали 284,5 тис.грн., що на 73% 

менше, ніж в 2019 році. 

Загалом видатки на галузь «культура і мистецтво» з міського бюджету 

склали 25,9 млн. грн., що на 5% менше, ніж у 2019 році.  

Станом на 01.01.2021 року на території міста 132 пам’ятки історії (97), 

монументального мистецтва (15), архітектури (7), археології (10), природи (3).  

В рамках конкурсу муніципальних грантів для громадських організацій в 

2020 році ГО «Власний вимір» реалізовано проект «Фотогалерея просто неба 

«Погляд у минуле». 

У вересні 2020 року презентовано Коростень як туристичне місто на 

Всеукраїнській туристичній виставці «ZT EXPO 2020» у м. Житомир. 

Комунальною установою «Туристично-культурний інформаційний центр 

місто Коростень» надавались інформаційні та екскурсійні послуги для гостей 

міста щодо відвідування краєзнавчого музею, парку культури і відпочинку 

«Древлянський», кімнати-музею виробів фарфорового заводу, ВІК «Скеля», 

оглядові екскурсії. За звітний період проведено 84 екскурсії, в яких взяли 

участь 1036 осіб. Протягом року на поточний ремонт ВІК «Скеля» та закупівлю 

насосу для фонтану виділено з міського бюджету 124,9 тис.грн.        

Впродовж 2020 року бібліотеками централізованої бібліотечної системи 

проводились різноманітні форми роботи з населенням міста: літературний 
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дворик, селфі-акція з улюбленою книгою, краєзнавчий променад, історичне 

раллі, патріотичний код і т.д. В зв’язку з пандемією працівники бібліотек міста 

розширили спектр онлайн-форм роботи: відео-урок, відео-подорож, 

літературний відео-огляд, історичний віраж, відеоінформина тощо. Протягом 

року здійснювалась реалізація проекту «Від розумного міста до SMART-

бібліотеки» в рамках Бюджету участі. 

Впродовж 2020 року учні шкіл естетичного виховання брали участь                               

у міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах, багато з яких в зв’язку з 

карантинними обмеженнями  проводились онлайн, і на яких отримали призові 

місця: 

- І Міжнародний дистанційний Конкурс «ODESA MUSIC OLYMP»; 

- I Міжнародний дистанційний конкурс «Мистецтво без обмежень» 

(диплом II ступеня); 

- Міжнародний дистанційний онлайн конкурс юних піаністів серед учнів 

початкових мистецьких закладів «ЛЬВІВ КАВА І КАРАНТИН 2020» (2 

місце); 

-  IV Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Арт Центр Талантів 

2020» ( I та II місце); 

- VI Міжнародний фестиваль – конкурс мистецтв «GLORY music Fest» 

(диплом лауреата III ступеня); 

-  Міжнародний  фестиваль-конкурс  мистецтв «Мелодія весни» (лауреат II 

ступеня); 

- I Міжнародний  дистанційний  фестиваль-конкурс «Файна Україна» 

(лауреат III премії); 

- II відкритий конкурс виконавців на баяні і аккордеоні «Могилевские 

наигрыши» (ІІ місце); 

- ІІІ Всеукраїнський музично-теоретичний конкурс «Odesa Music Olymp» 

(ІІ місце);  

- Конкурс «Самоцвіти Закарпаття» (диплом лауреата І премії);  

- Всеукраїнський конкурс-фестиваль мистецтв «ТОБІ УКРАЇНО»  (диплом 

лауреата I премії); 

- Всеукраїнський  відкритий конкурс класичної музики «Обрії класики»  (I 

місце); 

- Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Таланти багатодітної родини»: 2 

перших місця, II місце, III місце; 

- Всеукраїнський дистанційний багатожанровий  конкурс мистецтв 

«Родина» імені Назарія Яремчука  (I місце); 

- Всеукраїнський конкурс з музичної літератури «МUSICWAY» (2 лауреата 

III ступеня); 

- Обласний конкурс ансамблевої гри та сольного виконання (два перших 

місця, вісім других місць, шість третіх місць); 
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- Обласний конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським 

дням (ІІІ місце). 

В обласному фестивалі-конкурсі естрадної пісні «Кришталь мелодій» в 

м.Романів народний жіночий вокальний ансамбль «Кришталеві Роси» МПК 

ім.Т. Шевченка (керівник Микола Вознюк) виборов ГРАН-ПРІ конкурсу. 

Учасниця дитячого вокальної студії при МПК ім.Т.Шевченка «Дивограй» 

(керівник Алена Шамка) Аріна Кошицька протягом звітного періоду брала 

участь та здобула перемогу в таких конкурсах: 

-  Міжнародний конкурс фестиваль музики, пісні, танцю та декоративно-

прикладного мистецтва «Талановиті діти України» (1 місце); 

-  Міжнародний конкурс-фестиваль «Україна єднає світ» (ІІ місце у 

номінації «естрадний вокал»);   

- Всеукраїнський дистанційний багатожанровий фестиваль-конкурс 

«Весняний передзвін», (1 місце) в номінації «естрадний вокал»; 

- Всеукраїнський дистанційний багатожанровий конкурс мистецтв 

«Родина» ім. Назарія Яремчука (диплом лауреата І ступеню в номінації 

«2 вікова, соло, естрадний вокал»). 
Показники 2020 р. 

план 

 

2020 р. 

факт 

2019 р. 

факт 

2020 р. 

% до 

2019 р. 

Видатки на культуру і 

мистецтво, всього, тис.грн. 

26 685,8 26 507,4 25 669,1 

 

103,0 

Видатки на культуру і 

мистецтво з міського бюджету, 

тис.грн. 

26 083,6 25 923,2 24731,6  105,0 

Видатки на загальноміські 

заходи, тис.грн. в т.ч. 

352,1 284,5 1 070,8 

 

27,0 

Фінансування на поточний, 

капітальний ремонт та 

реконструкцію приміщень, 

тис.грн. в т.ч. 

467,0 467,0 1 163.5 

  

40,0 

Підписка періодичних видань в 

т.ч. 

60,0 60,0 60,0  

 

100,0 

Видатки на туризм, тис.грн. в 

т.ч. 

50,0 50,0 57,0  

 

88,0 

Кількість клубних закладів 9 9 9 100,0 

Проведено культурно-масових 

заходів, всього 

у тому числі : 

57 35 62 56,0 

- фестивалів, ярмарок 5 1 (онлайн) 8 12,0 

- відзначення державних свят 14 15 17 88,0 

- мітингів 8 8 8 100,0 

- загальноміських заходів 23 9 22 41,0 

- концертів до професійних 

свят 

7 2 7 28,0 

Художніх колективів, 

аматорських об’єднань, 

23 20 23 87,0 
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одиниць 

Кількість шкіл естетичного 

виховання, одиниць 

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 

7 

                          

8 

2 

7 

 

- 

10 

11 

 

 

20,0 

64,0 

Кількість бібліотек, одиниць 15 15 15 100,0 

Бібліотечний фонд, тис.прим. 408,0 401,0  403,0  99,0 

Кількість читачів, осіб 21000 19200 21070 91,0 

Проведення оглядових 

туристичних екскурсій 

300 84 504 17,0 

Зареєстровано відвідувачів та 

гостей міста, осіб 

5000 1036 9355 11,0 

Участь у заходах з питань 

розвитку туризму 

2 1 4 25,0 

Участь у конкурсах в галузі 

туризму 

2 5 3 166,0 

Випущено інформаційно-

туристичної продукції 

2 6 7 86,0 

Кількість музеїв по місту, 

одиниць 

6 5 5 100,0 

Кількість пам’ятників, одиниць 129 132 129 102,0 

 

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

Станом на 01.01.2021 рік зареєстровано 524 багатодітні родин, в яких 

виховується 1725 дітей.  

В звітному періоді видано 1045 посвідчень батьків (2019 році – 154) та 

2416 посвідчень дитини з багатодітної родини (2019 рік – 443). Двом 

коростенкам присвоєно звання «Мати-героїня» (всього 140). 

На обліку перебуває 109 сімей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, в них 204 дитини. Під соціальним супроводом перебувало 49 сімей, 

в яких виховується 81 дитина. 

В місті діє 8 дитячих будинків сімейного типу та 3 прийомні сім’ї, в яких 

виховується 65 дитина (в 2019 – 61 дитина). 

В звітному році в родину опікуна влаштовано 7 дітей, до дитячого 

будинку сімейного типу – 3 дітей, в прийомну сім’ю – 5 дітей. 

В 2020 році на оздоровчу кампанію для дітей міста виділено  

2,5 млн. грн., але в зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, діти не 

направлялися в заклади відпочинку. 

В звітному році за кошти міського бюджету (299,6 тис. грн.) та субвенції з 

обласного бюджету (300,0 тис. грн.) придбано двокімнатну та однокімнатну 

квартири дітям сиротам.                
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Забезпечується збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, піклування, в 

прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, державні заклади.  Із загальної 

кількості дітей (112), які перебувають на первинному обліку мають житло на 

праві приватної власності – 24 дитини, на праві користування – 81 дитина. Не 

мають житла – 7. 

В 2020 році працівниками Центру соціальних служб (ЦСС) відвідано 

близько 300 сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах. 

Охоплено 34 сім’ї, де проживають громадяни з інвалідністю.  

Працівниками ЦСС в звітному періоді надано 1548 соціальних послуг, 

соціальним інспектором здійснено 76 перевірок. 

Надавалась продуктова допомога (охоплено понад 300 сімей). 

В Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Джерело надії» діяло 

дві групи дітей (щоденного перебування та індивідуальних занять), які  не 

можуть перебувати в загальноосвітніх навчальних закладах. Станом на 

01.01.2021 року проходили реабілітацію 69 дітей, з них 34 – діти віком до 3-х 

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

Для створення умов всебічного розвитку дітей, засвоєння дітьми-

інвалідами знань, умінь і навичок, спеціалістами соціальної, психолого-

педагогічної та з фізичної реабілітації  впроваджувалась «Програма соціалізації 

дітей-інвалідів». 

В зв’язку з введенням в місті карантинних заходів та обмеженням графіку 

роботи закладу батькам було надано реабілітаційне обладнання за місцем 

проживання дитини та проводилось відео-консультування батьків з питання 

реабілітації дитини. 

В 2020 році Коростенський міський центр соціальної підтримки дітей 

та сімей «Віри, Надії, Любові» надав допомогу 50 дітям із соціально 

неспроможних сімей міста. Дітям забезпечувалось 5-ти разове гаряче 

харчування, медична, соціальна, психологічна та правова допомога, надавався 

одяг, взуття, канцтовари, спортивний інвентар, тощо. 10 дітей, які проживали в 

центрі, повернуто в сім’ї. При вибутті кожна дитина отримала допомогу у 

вигляді одягу, взуття, інших речей домашнього вжитку, засобів навчання. 

 

19. Фізична культура і спорт 

За рейтинговими показниками розвитку фізичної культури і спорту місто 

Коростень уже кілька років займає провідні позиції серед міст і районів 

Житомирської області та є успішним за її межами. 

З метою завершення реконструкції стадіону «Спартак» проведено 

оновлення майданчиків для ігрових видів спорту, що знаходяться на території 

стадіону, на одному з яких відкрито скейт-парк, реконструкцію футбольного 

поля та будівництво легкоатлетичної доріжки із штучним покриттям. 

У місті функціонували 2 стадіони, фізкультурно-оздоровчий комплекс, 20 

спортзалів, 67 спортивних майданчиків (13 зі штучним покриттям). 

Для організації занять з різних видів спорту працювали клуби в усіх 
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школах міста та 8 спортивних клубів Коростенського міського ЦФЗН «Спорт 

для всіх». 

Загальна кількість вихованців Коростенської дитячо-юнацької спортивної 

школи у 2020-2021 навчальному році склала 665 осіб. У 2020 році у 

Коростенській ДЮСШ відкрито відділення з видів спорту для осіб з 

інвалідністю, визнаних в Україні (армспорт та голбол), обладнання для якого 

було придбано в тому числі в рамках конкурсу муніципальних грантів. В 

рамках зазначеного конкурсу почав діяти клуб зі стрільби з лука.   

Найбільш визначними подіями та спортивними досягненнями у 2020 році 

стали: 

- ХК «Політехнік» став бронзовим призером чемпіонату України з хокею 

на траві серед чоловічих команд вищої ліги, бронзовим призером зимового 

чемпіонату України з хокею на траві серед чоловічих команд та бронзовим 

призером Кубку України з хокею на траві серед чоловічих команд; 

- БК «Коростень» взяв участь у чемпіонаті України з баскетболу серед 

чоловічих команд І ліги та посів І місце у груповому етапі чемпіонату України з 

баскетболу серед чоловічих команд І ліги сезону 2019/2020 року; 

- вихованець боксерського клубу «Ринг» Денисов Володимир, 

змагаючись у ваговій категорії 54кг, посів ІІ місце на зональному чемпіонаті 

України з боксу серед юнаків 2006/2007 років народження; 

- вихованець відділення легкої атлетики КДЮСШ Житомирської обласної 

організації ФСТ «Колос» Суслов Павло здобув ІІ місце на чемпіонаті України зі 

спортивної ходьби (дистанція 10000м) та потрапив до резерву збірної команди 

України; 

- Невмержицький Богдан став чемпіоном України з армспорту, здобувши 

І місце у змаганнях на праву руку (вагова категорія 90кг);  

- команда міста Коростеня виборола ІІІ місце у чемпіонаті України з 

футзалу серед ветеранських команд (45+); 

- вихованка відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ Якухно 

Анна з бігу на дистанції 400 м та естафетного бігу виборола ІІ місце на 

чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків 2003 року народження та 

молодших, також на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед 

ДЮСШ і СДЮСШОР з бігу на дистанції 400м - ІІІ місце та І місце з 

естафетного бігу; виступаючи в складі збірної команди Житомирської області у 

змаганнях з естафетного бігу 4*400м, здобула срібну нагороду на чемпіонаті 

України з легкої атлетики серед юніорів, на командному чемпіонаті України з 

легкої атлетики здобула І місце з бігу на дистанції 400м, та І місце з  

естафетного бігу, ІІІ місце на чемпіонаті України з легкоатлетичного 

двоборства у приміщенні серед юнаків та дівчат 2005/2006 років народження (з 

бігу на дистанції 400м + 200м) та увійшла до складу збірної команди України; 

- вихованка відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ 

Полянівська Яна здобула ІІІ місце з бігу на дистанції 800м на чемпіонаті 

України з легкої атлетики серед юнаків 2003 року народження та молодших та 
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ІІ місце на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед ДЮСШ і 

СДЮСШОР; 

- вихованка відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ Каленська 

Єва на командному чемпіонаті України з легкої атлетики здобула І місце з  

естафетного бігу; 

- вихованка Коростенської філії Житомирської ДЮСШ з боротьби 

Бардачевська Ангеліна виборола ІІІ місце у ваговій категорії 43кг на чемпіонаті 

України з вільної боротьби серед кадетів та І місце на чемпіонаті України з 

пляжної боротьби серед кадетів, юніорів та дорослих; 

- вихованець відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ Ейсмонт 

Артур на чемпіонаті України з легкоатлетичного чотириборства серед юнаків 

2007/2008 років народження здобув І місце; 

- вихованці ХК «Політехнік» стали переможцями чемпіонату України з 

хокею на траві у приміщенні серед юнаків 2010/2011 років народження та 

чемпіонату України серед юнаків 2009/2010 років народження, у чемпіонаті 

України з хокею на траві серед юнаків 2007/2008 років народження вибороли 

ІІІ місце, а у чемпіонаті України з хокею на траві серед юнаків 2005/2006 років 

народження – ІІ місце; 

- команда ФК «Мал» стала срібним призером чемпіонату Житомирської 

області з футболу серед чоловічих команд; 

- керівник спортивного клубу «Саторі» Берковський Юрій у змаганнях 

Кубку України з карате С.K.I.Ф. виборов ІІ місце (ката 40-49 років); 

- вихованець спортивного клубу «Добриня» Андрієнко Тимофій у 

чемпіонаті України з армспорту серед юнаків, юніорів та молоді виборов ІІІ 

місце на ліву руку (вагова категорія до 50кг); 

- вихованка Коростенської філії Житомирської ДЮСШ з боротьби 

Дорошенко Ірина у змаганнях Кубку України з боротьби вільної серед 

чоловіків та жінок виборола ІІІ місце у ваговій категорії 50 кг; 

- Стаховський Денис у чемпіонаті України з чоловічого бодібілдингу 

здобув ІІ місце у ваговій категорії до 80 кг; 

- вихованці спортивного клубу «Сапсан файтер» Рафальський Роман та 

Стретович Олексій вибороли І та ІІ місце у чемпіонаті України з бойового 

мистецтва комбат самозахист ІСО у розділі «К-1», а Бовсунівський Максим у 

розділі «Лоукик» виборов ІІ місце; 

- вихованці клубу карате «Сінгітай» у чемпіонаті України з карате JKS, 

виступаючи у розділах ката та куміте, вибороли 4 золотих, 3 срібних та 6 

бронзових медалей.  

В 2020 році підготовлено документи на присвоєння спортивних розрядів: 

КМС – 9 осіб, І спортивного розряду – 9 осіб, ІІ спортивного розряду – 4 особи, 

ІІІ спортивного розряду – 7 осіб. 

Відповідно до рішення 46 сесії VІ скликання Коростенської міської ради, 

розпорядженням міського голови № 511 від 26.12.2019р. на 2020 рік 

встановлено стипендії міського голови кращим спортсменам міста – 11 
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спортсменам з олімпійських видів спорту та 2 спортсменам з неолімпійських 

видів спорту. 

 

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 проект «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, для чого закуплено за рахунок міського 

бюджету спеціальне обладнання (463,0 тис.грн.). 

Відповідно до програмної концепції ефірний час FM-радіо заповнений 

програмами виключно власного виробництва – 12 програм. 

Місцевий канал крім інформаційних сюжетів транслює 22 програми 

власного виробництва, три нових з’явилося у 2020 році.  

Інженерною групою КП КМР «ТО «Коростеньмедіа» розроблені та 

запроваджені нові, сучасні системи доставки радіо-сигналу до передавачів, які  

зацікавили великі мережеві радіостанції «Русское радио Украина» та «ХІТ - 

ФМ». Нове обладнання, придбане за кошти підприємства, дало можливість 

вийти в телеефір  за межами студії та інтегрувати прямі теле- та радіо-ефіри в 

один потік, а також транслювати в соціальні мережі. Напрацьовані ідеї 

вдосконалюються та будуть широко застосовані у 2021 році. 

У зв’язку із процесом децентралізації, з метою розширення кола читачів 

газета «Іскоростень» пройшла чергову процедуру державної реєстрації, 

змінивши сферу розповсюдження з місцевої  на обласну. Середній обсяг 

передплати у 2020 році становив 3000 примірників.  

Із запланованих «Програмою підтримки і розвитку засобів масової 

інформації комунальної форми власності Коростенської міської ради на 2020-

2022 роки»  4,1 млн. грн. підприємство освоїло 4,0 млн. грн. 

 

 

 

Показники 
Од. 

виміру 

2020 р. 

план 

2020 р. 

факт 

2019 р. 

факт 

2020 р. у 

% до  

2019 р. 

Кількість проведених спортивних 

заходів, у т.ч.: 

од. 228 228 389 58,6 

- міських змагань од. 13 12 27 44,4 

- участь у обласних змаганнях од. 56 60 114 52,6 

- участь у всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях 

од. 86 92 132 69,7 

- участь у турнірах різних рівнів од. 20 20 36 55,6 

- навчально-тренувальних зборів од. 53 44 80 55,0 

Фінансування спортивних заходів тис. грн 3000,0 1928,0  2600,0 74,2 
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21. Житлово-комунальне господарство 

Протягом 2020 року житлово-комунальна галузь міста розвивалась у 

відповідності до завдань, визначених Програмою розвитку житлово-

комунального господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки, Комплексною 

Програмою благоустрою та покращення стану довкілля міста Коростеня на 

2018-2021 роки та Екологічною програмою міста Коростеня на 2019-2021 роки. 

Назва Програми 

2020 р. 

план 

млн. грн. 

2020 р. 

факт 

млн. грн. 

Стан 

виконання, 

% 

Комплексна Програма благоустрою та покращення 

стану довкілля міста Коростеня на 2018-2021 роки 
109,3 45,3 41,4 

Програма розвитку житлово-комунального 

господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки 
64,1 12,6 19,7 

Екологічна програма міста Коростеня на 2019-2021 

роки 
17,2 1,6 9,3 

Реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання 

На кінець 2020 року на балансі КП «Теплозабезпечення» перебувало  

38,2 км теплових мереж та 34 котельні, в яких встановлено 85 котлів, 10 з яких 

працюють на альтернативних видах палива.  

За рахунок коштів міського бюджету та за власні кошти підприємства 

протягом 2020 року виконано: 

- заміна 593 м.п. теплових мереж, з них труб на використання ППУ –  

206 м.п. на суму 886,9 тис.грн.; 

- роботи з встановлення 63 лічильників теплової енергії на 1350,7 тис. грн. 

(на кінець 2020 року лічильниками облаштовано 316 житлових будинки з 

345); 

- ремонти рулонних покрівель котелень загальною площею 356 м²; 

- роботи з відновлення асфальтового покриття порушеного в результаті 

розкопок загальною площею 185 м
2
. 

У 2020 році підприємству надавалась підтримка з міського бюджету на 

загальну суму 3,0 млн. грн. на відшкодування витрат, що виникли внаслідок 

застосування фіксованої плати, встановленої виконавчим комітетом на послуги 

централізованого опалення під час опалювального сезону 2019-2020 років. На 

погашення заборгованості за спожитий газ з міського бюджету виділено –  

1476 тис. грн. 

Реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання та 

водовідведення 

КП «Водоканал» у 2020 році за рахунок коштів місцевого бюджету були 

проведені наступні роботи: 

- капітальний ремонт 140 м.п каналізаційної мережі на  

вул. С. Кемського (1182,3 тис. грн.); 

- заміна 29 м.п. каналізаційної мережі за адресою вул. Грушевського, 37 та 

вул. Базарна, 8; 

- капітальний ремонт водопровідних водів із встановленнім приладів 
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обліку води в 74 житлових будинках (733,2 тис. грн.); 

- придбано запчастини до насосів (253,1 тис. грн.); 

- заміна 609 м.п. водопровідних мереж на вулицях Героїв Чорнобиля, 

Мельника, Сосновського, Шевченка, Селезньова, Житомирська, 

Кооперативна, Музейна, Волкова, Грушевського, комісара Наровського, 

Гастелло, 1 травня та пров. Куліша  (78,7 тис. грн.); 

- роботи з відновлення асфальтового покриття, порушеного в результаті 

розкопок (169,9 тис. грн.). 

З початку року, за рахунок коштів підприємства встановлено прилади 

обліку води в 10 багатоквартирних житлових будинків на суму 

64,6 тис. грн. 

Протягом 2020 року підприємством ліквідовано 224 витоків, опрацьовано 

4700 заявок по каналізації, відремонтовано 38 засувок та 50 насосів, 

виготовлено 70 залізобетонних кришок. 

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

мережі, створення безпечних умов для учасників дорожнього руху 

Станом на 01.01.2021 року загальна протяжність міських доріг складала 

354,3 км, з яких частка з асфальтовим покриттям – 35%. 

Протягом 2020 року з міського бюджету на ремонт та реконструкцію 

міських доріг витрачено суму 425,2 тис. грн., що становить 1,3% минулорічного 

показника (2019 рік – 32 млн.грн.). 

За рахунок коштів місцевого бюджету проведені наступні роботи: 

- капітальний ремонт дороги на вул. Південна площею 806 м
2
; 

- реконструкцію та капітальний ремонт тротуарів міста (понад 2,5 

млн. грн.) загальною площею 2058 м
2
 на вулицях Івана 

Котляревського та Горького; 

- поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (14,1 млн. грн.). 

Комунальним виробничо-господарським підприємством виконано 

поточний ремонт доріг та тротуарів загальною площею 37,9 тис.м
2
 на 69-ти 

вулицях та провулках, а саме: 

- ямковий ремонт  (1,4 тис.м
2
) вулиць Залізнична, Грушевського, 

Сосновського, Південна, Григорія Сковороди, Героїв Небесної Сотні, І. Франка, 

Козацька, Базарна, Шевченка, Маяковського, Івана Котляревського, 1 Травня, 

Горького, Князя Ярослава Мудрого, Усенова, Ж. Кудакова, Коротуна, 

Суворова, Героїв Чорнобиля, Мельника, С. Кемського, Пацаєва, Амосова, пров. 

Сосновського;  

- ремонт струйним методом (4,9 тис.м
2
) вулиць 9 Січня, Древлянська, 

Грушевського, Романчука, Петренка, Гастелло, Мельника, Шолом-Алейхема, 

Черемушки, Григорія Сковороди, Сосновського, Київська, Шатрищанська, 

Івана Котляревського, Шевченка, Маяковського, Вокзальна, Базарна, І. Франка, 

Героїв Небесної Сотні, Музейна, Б. Хмельницького, Залізнична, Грушевського, 

пров. Сосновського, пров. Шевченка. 
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- середній ремонт картами (22,1 тис.м
2
) вулиць Івана Котляревського, 

Шевченка, Шолом-Алейхема, О. Кобилянської, С. Кемського, Коцюбинського, 

Пушкінська, Василя Стуса, Лесі Українки, Корольова, І. Франка, Мічуріна, 

Карбишева, Курчатова, Лермонтова, Ломоносова, 1 Травня, Козака, Мельника, 

В’ячеслава Чорновола, Черемушки, Пушкінська, Князя Мала, Толстого, 

Оснадчука, Ковельська, Житомирська, Василя Стуса, Миколаївська, Чолівська, 

Горького, Грушевського, Беляєва, Вишнева, пров. Базарний, пров. Гранітний, 

пров. О. Вишні, пров. Зарічний; 

- поточний ремонт тротуарів – (2,9 тис. м
2
) вулиць Героїв Чорнобиля, 

С. Кемського, Грушевського, Героїв Чорнобиля, Шолом-Алейхема, Черемушки, 

підпільників Дідківських, Коротуна, Козацька, Гайдамацька, Шевченка та в 

парку Древлянському; 

- ремонт заїздів до майданчиків ТПВ (5,1тис.м
2
) вулиць 

Білокоровицьке шосе, Горького, Кривоноса, Івана Котляревського, 

Сосновського, Грушевського, Каштанова, Гастелло, Чолівська, Шевченка; 

- ремонт покриття майданчиків ТПВ (1,0 тис.м
2
) вулиць 

Білокоровицьке шосе,  Горького, Кривоноса; 

- ремонт заїзду до кладовища в районі Чигирі (463 м
2
); 

- профілювання на 70-ти вулицях та провулках (315,7 тис.м
2
); 

- розмітка вулиць (2,6 тис.м
2
 та 22,5 км); 

- роботи з облаштування вуличного освітлення 5-ти вулиць (Пацаєва, 

Гетьмана Виговського, пров. Ковельський, пров. Кошового, пров. 

Мендєлєєва) на суму 2,4 млн. грн. 

- заміна світильників,  

В 2020 році проведено капітальний ремонт асфальтового покриття 

прибудинкових територій загальною площею 3,6 тис.м
2
 на суму 2015,9 тис. грн. 

На утримання вулично-дорожньої мережі КВГП використано 4938,0 тис. 

грн., об’єктів дорожньої безпеки - 128,6 тис. грн. 

Для забезпечення роботи мереж вуличного освітлення та світлофорних 

об’єктів міста використано 1566292 кВт/г електроенергії на суму понад  

4,6 млн.грн. 

Впорядкування місць відпочинку громадян, озеленення міста 

 У 2020 році продовжувались роботи з реконструкції зони відпочинку 

центральної площі міста (1483,1 тис. грн.), встановлено модульну громадську 

вбиральню (683,8 тис. грн.) 

В міському парку «Древлянський» облаштовано та збільшено площу 

майданчику навколо фонтану, проведено ремонті роботи з викладення 

тротуарної плитки (1175 м
2
) на загальну суму 1144,8 тис. грн.  

Протягом 2020 року на об’єктах благоустрою проведено роботи з 

утримання та догляду за зеленими насадженнями, квітниками та газонами на 

загальну суму 3248,843 тис. грн. 

На утримання та поточний ремонт об’єктів та елементів благоустрою 

витрачено 978,9 тис. грн. 
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В рамках реалізації Бюджету участі в 2020 році завершено проект 

«Капітальний ремонт дитячого спортивного майданчика в районі житлового 

будинку по вул. Сосновського, 52-Б». на загальну суму 

661,7 тис. грн. Біля зазначеного спортивного майданчика проведено 

капітальний ремонт асфальтового покриття (335 м
2
) та облаштовано освітлення 

на загальну суму 195,697 тис. грн. В мікрорайоні Бровар проведено капітальний 

ремонт джерела на загальну суму 49,877 тис. грн. 

В 2020 році на заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами в рамках «Комплексної Програми благоустрою та 

покращення стану довкілля міста Коростеня на 2017-2021 роки» з місцевого 

бюджету виділено 230,9 тис. грн. 

У звітному році ГО «Хатіко» виділено кошти в сумі 116,9 тис.грн., на які  

простерилізовано 126 безпритульних тварин. ГО «Твій друг» протягом року 

виділено 105,0 тис. грн. на продукти харчування, медикаменти та 

перев’язувальні матеріали для тварин. 

Покращення зовнішнього вигляду житлового фонду, подовження 

терміну експлуатації конструктивних елементів будинків 

На базі ГО «Спілка голів ОСББ «Солідарність» створено Револьверний 

фонд, яким в 2020 році скористалося 7 ОСББ для впровадження заходів з 

енергозбереження та створення комфортних умов проживання на суму понад 

400,0 тис. грн. 

Відповідно до «Порядку відшкодування з міського бюджету відсоткових 

ставок за кредитами, залученими ОСББ міста Коростеня» протягом 2020 року 

відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, 

залученими на впровадження заходів з енергозбереження, проведення 

ремонтно-будівельних робіт в своїх будинках отримали 24 ОСББ по 31 

Компенсаційній угоді на загальну суму 506,3 тис. грн. 

Відповідно до «Положення про дольову участь співвласників у 

фінансуванні робіт з реконструкції, капітального ремонту багатоквартирних 

житлових будинків» в 2020 році на фінансування робіт з реконструкції, 

капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків отримали  3 ОСББ 

на загальну суму 350,0 тис. грн.  

Забезпечення чистоти міста 

На прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста 

Коростеня протягом 2020 року облаштовано 93 майданчики для збору ТПВ, на 

яких розміщено 450 контейнерів. Наданням послуги охоплено близько 93% від 

загальної чисельності населення міста. 

У 2020 році КВГП за кошти міського бюджету придбано 12 контейнерів 

для збору ТПВ (112,5 тис. грн.). 

Протягом 2020 року КВГП ліквідовано 1184 м³ стихійних сміттєзвалищ 

на загальну суму 239 тис. грн. 

КВГП проведено поточні роботи мережі зливової каналізації на суму 

163,2 тис. грн., очищено 115 колодязів та замінено 19 люків.  
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Вдосконалення ритуальних послуг та благоустрій місць поховань 

 В 2020 році для реконструкції кладовища за адресою вул. Івана 

Котляревського проведено планування 3-х секторів загальною площею  

9,4 тис. м
2
 на суму 700,0 тис.грн. 

На утримання та прибирання міських кладовищ витрачено 1,0 млн. грн. 

Протягом 2020 року з кладовищ вивезено 3713,3 м³ сміття. 

На кладовищах міста проводились ремонтні роботи, облаштовано дорогу 

з відсіву, виконано планування ґрунту, встановлено дерев’яний туалет, 

відремонтовано та замінено 146 м.п. паркану. 

Перед поминальними днями на всіх 5 міських кладовищах проводились 

роботи з їх благоустрою. 

Протягом звітного періоду проведено захоронення 16 безрідних та 

невідомих громадян на суму 39,1 тис. грн., надано послуги з організації 

поховання 15 громадян, померлих від коронавірусної інфекції на суму  

32,8 тис. грн. 

Розвиток ринкових відносин в сфері ЖКГ, залучення приватних 

структур до надання послуг 

Станом на 01.01.2021 року в місті функціонує 84 ОСББ, які обслуговують 

104 багатоквартирних житлових будинків загальною площею понад 334 тис. м². 

Протягом року співвласники 275 житлових будинків самостійно 

прийняли рішення про обрання управителя. КВЖРЕП №1 обрали управителем 

співвласники 221 житлового будинку, ТОВ «КВЖРЕП №2» – 35, ПП 

«Коростенський житловий сервіс №4» – 13, ПП «Коростенський житловий 

сервіс №5» – 9. 
 

22. Охорона навколишнього природного середовища 

Головною водною артерією й основним джерелом питної води в місті є 

річка Уж, тому дуже гострою є проблема замулення та обміління її русла. 

У 2020 за кошти міського бюджету в сумі 3495,0 тис. грн. придбано 

багатофункціональну самохідну установку класу амфібія Truxor T40 із 

додатковим обладнанням у комплекті. Для розчищення русла річки Уж (вул. 

Горького в районі міського пляжу, Древлянська та Усенова) у звітному періоді 

виконано робіт  на загальну суму 1268,3 тис. грн.  

На якість водних ресурсів р. Уж негативно впливає робота міських 

очисних споруд каналізації, які потребують реконструкції, а також відсутність 

споруд очистки зливових стоків у м. Коростень, надходження по зливовій 

каналізації в річку господарсько-побутових стоків. Роботи в даному напрямку 

через відсутність фінансування в 2020 році не проводились. 

Потребує реконструкції гребля в районі колишнього м’ясокомбінату. У 

2019-2020 роках роботи з будівництва не проводились в зв’язку з відсутністю 

фінансування. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи щодо покращення екологічного 

стану міста є розв’язання проблем у сфері поводження з відходами. В місті 

вони вивозяться на полігон ТПВ, який обслуговує КВГП. 
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Протягом 2019 року ліквідовано 1184 м³ стихійних сміттєзвалищ на 

загальну суму 239,0 тис. грн. 

Прибережні смуги р. Уж та її приток захаращені звалищами ТПВ і 

будівельними відходами. З метою недопущення засмічення берегів р.Уж  

проводились перевірки санітарного стану берегової зони. За участі 

підприємств, установ та навчальних закладів міста неодноразово проводилися 

акції по прибиранню прибережних смуг річки від сміття. 

У 2020 році до штатного розкладу відділу цивільного захисту 

виконавчого комітету Коростенської міської ради введено посаду головного 

спеціаліста, який з 2021 року займатиметься екологічними питаннями та 

проблемами Коростенської міської територіальної громади.  
 

23. Природна та техногенна безпека 

З метою підвищення безпеки життєдіяльності населення міста, рівня 

готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за 

призначенням та загального рівня техногенно-екологічної безпеки у 2020 році 

проведено низку навчань, штабних тренувань, оглядів-конкурсів, перевірок на 

підприємствах міста тощо. 

У 2020 році на території міста виникла 371 подія, в яких загинуло 12 осіб 

(пожежі, вибухи – 4 особи, на воді – 6 осіб, ДТП – 2 особи). 

За результатами метеоспостереження в звітному періоді: 

- максимальний рівень води в річці Уж спостерігався 10 червня 150 см, 

мінімальний – 7 жовтня 121 см; 

- максимальна температура води в річці Уж зафіксована 1 липня +24,6
0
С, 

мінімальна температура води 9 грудня – 1,2
0
С; 

- максимальна товщина льодового покриву в районі рятувальної станції 

зафіксована 9 грудня – 4 см; 

- максимальна середньодобова температура повітря зафіксована 29 липня 

+23,6
0
С, мінімальна температура повітря 9 грудня –7,8

0
С. 

За результатами радіаційного спостереження метеорологічною станцією 

м. Коростень за рік: 

- в повітрі максимальний рівень радіації становив 20 мкР/г, мінімальний  

16 мкР/г; 

- на ґрунті – максимальний рівень  20 мкР/г, мінімальний  15 мкР/г; 

- на траві – максимальний рівень 22 мкР/г, мінімальний  16 мкР/г. 

В середньому рівні радіоактивного опромінення на території міста не 

перевищували природного фону. 

Протягом року проводились перевірки стану пожежної безпеки закладів, 

культури, освіти, медицини, спорту, ринків, гуртожитків та інших установ з 

масовим перебуванням людей, перевірки готовності до дій за призначенням 

міської комунальної рятувальної служби на воді та техногенної і пожежної 

безпеки на хімічно-небезпечних  підприємствах та вибухонебезпечних об’єктах 

тощо. 

Розпорядженням міського голови від 13.03.2020 року № 150 створено 
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оперативний штаб щодо запобігання занесенню і поширенню вірусу COVID 19 

на території міста Коростеня. 

 На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 19.03.2020р. № 195 «Про встановлення режиму надзвичайної ситуації на 

території Житомирської області» рішенням виконавчого комітету від 

24.03.2020 року №162 призначено керівника робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, спричиненої розповсюдженням коронавірусної інфекції 

(COVID – 19), яким видано 43 розпорядження та створено «Штаб з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації спричиненої розповсюдженням коронавірусної 

інфекції (СОVID-19)». 

В поточному році в навчально-методичному центрі цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Житомирської області пройшли навчання 13 осіб,  на 

Коростенських територіальних курсах – 33 особи.  

Міською комунальною рятувальною службою на воді надано допомогу  

39 особам, здійснювався постійний моніторинг кількості рибалок. На водних 

об’єктах міста загинуло 6 осіб (в 2019 році – 3 особи). Водолазна група була 

задіяна на об’єктах області.  

Протягом року в місті виникло 167 пожеж, що в 1,8 раз менше, ніж в 2019 

році, 4 з яких зі смертельними наслідками. На придбання паливно-мастильних 

матеріалів для 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини з міського 

бюджету виділено 80,0 тис. грн. 

На виконання Програми забезпечення техногенної і пожежної безпеки, 

захисту населення і територій міста Коростеня від надзвичайних ситуацій на 

2017-2021 роки з міського бюджету виділено 2,3 млн. грн. 

 

24.  Охорона праці на виробництві 

За 2020 рік в місті Коростені сталось 6 нещасних випадків на 

виробництві, з них – 1 зі смертельним наслідком, що не пов’язаний з 

виробництвом (в 2019 році – 7 випадків), 2 професійні захворювання. 

Зареєстровано понад 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. 

 

25.  Зміцнення законності і правопорядку 

Протягом 2020 року до Єдиного обліку зареєстровано 15407 звернень 

(проти 15152 в 2019 році, +1,7%), з яких 1468, а це 9,5%, з ознакми 

кримінальних правопорушень.  

Загальна кількість вчинених злочинів в порівнянні з 2019 роком 

зменшилась на 10%. В звітному періоді вчинено «особливо тяжких» злочинів 

24, «тяжких» – 268, проступків – 278.  

Відбулося зменшення кількості вчинених квартирних крадіжок на 48,7%, 

розбоїв на 61,6%, грабежів на 83,7%, крадіжок на 41,6%, незаконних заволодінь 

транспортних засобів на 22,5%, незаконних заволодінь автомобілями на 57,1%. 

Відсоток розкриття умисних вбивств в 2020 році становив 100%, тяжких 
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тілесних ушкоджень – 100%, розбоїв – 100%, збутів наркотичних засобів – 

70,3%. 

 За звітний період шляхом вчинення злочинних дій завдано матеріальних 

збитків на суму 2,1 млн. грн., з яких відшкодовано лише 421,3 тис. грн. (20%). 

Упродовж 2019 року працівниками поліції складено понад 9,0 тис. 

адміністративних протоколів, що є рівнем 2019 року. 

Проводилась профілактична робота з «кризовими» сім’ями, 

забезпечувалась систематична перевірка умов проживання та виховання в них 

дітей. Проводилась профілактична робота щодо недопущення втягнення дітей у 

пияцтво, виявлення дорослих осіб, які залучають дітей до вживання спиртних 

напоїв. За 2020 рік працівниками поліції ювенальної превенції притягнуто до 

адміністративної відповідальності 10 дорослих осіб, що в 2 рази більше, ніж в 

2019 році. 

 

 

 

Секретар міської ради                                             Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 


