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РІШЕННЯ 
двадцята   сесія VІ скликання 

 
від  25.12.2012 р. №  953   
 

Про  затвердження програми  
економічного та соціального  
розвитку міста Коростеня   
на 2013 рік.   
 

Розглянувши проект Програми економічного та соціального розвитку 
міста Коростеня на 2013 рік, з метою забезпечення сталого розвитку міста, 
відповідно до ч.1 п.22  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада 
   
         ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму економічного та соціального розвитку міста 

Коростеня на 2013 рік.  
2. Підприємствам, установам та організаціям міста забезпечити 

виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку міста 
Коростеня на 2013 рік.  

3. Підсумки виконання Програми економічного та соціального 
розвитку міста Коростеня за 2013 рік заслуховувати на засіданнях сесій  
Коростенської міської ради двічі на рік.  

 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                       В. Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                                                      О.Ясинецький 

 
Начальник управління економіки                                                                           О.Жилін 

 
Начальник відділу місцевого економічного розвитку                                           Н.Лискова 
  
Начальник юридичного відділу                                                Т.Камінська                                     
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Додаток до рішення 20 сесії Коростенської 
міської ради VI  скликання від 25.12.12р.  №953 

 
Паспорт  

Програми економічного і соціального розвитку міста 
Коростеня на 2013 рік 

 
1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет  Коростенської  міської 

ради 
2. Нормативно-правова база про 

розроблення програми 
Закон України  «Про місцеве самоврядування 
в Україні», 
Закон України «Про державне прогнозування 
та розроблення програм економічного та 
соціального розвитку України»,  
Постанова КМУ від 5.04.2012 року за № 318 
«Про схвалення прогнозу Державного 
бюджету України на 2013 і 2014 роки»,  
Розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 02.07.2012 року за № 223 
«Про розроблення проекту програм 
економічного і соціального розвитку 
Житомирської області на 2013 рік» 
Рішення Житомирської обласної ради  «Про 
затвердження комплексної програми 
регіонального розвитку Житомирської області 
на 2012-2015 роки».  
Розпорядження міського голови від 24.07.2012 
року за №171 «Про розробку проекту 
Програми економічного і соціального 
розвитку м. Коростеня на 2013 рік». 
Стратегічний план розвитку міста Коростеня 
на 2006-2014 роки.  

3. Розробник програми Управління економіки виконавчого комітету  
4. Співрозробники програми Управління та відділи виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, підприємства, 
установи та організації міста   

5. Відповідальні виконавці  
Програми 

Управління, відділи міської ради, суб’єкти 
господарювання міста Коростеня  

6. Учасники програми Управління та відділи виконавчого комітету 
Коростенської міської ради, підприємства, 
установи та організації міста   

7. Термін реалізації програми 2013 рік 
8. Фінансові ресурси для виконання 

галузевих програм 
Міський бюджет  
Державний бюджет  
Кошти інших джерел  
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Мета Програми 

Основною метою Програми є створення умов для забезпечення 
динамічного розвитку виробничого комплексу, залучення інвестицій,  
зайнятості населення, розвитку малого та середнього підприємництва,  
поліпшення комунальної інфраструктури міста, будівництво житла, 
підвищення добробуту населення. 

 
Оцінка тенденцій економічного та соціального розвитку  

м. Коростеня в 2012 році 
 

Тенденції економічного та соціального розвитку міста за 2012 рік 
свідчать, що в основних його сферах відбуваються позитивні зміни і в цілому 
забезпечуються потреби громади міста.  

Інструментом виконання програми були цільові галузеві програми, 
затверджені Коростенською міською радою. 

Головними проблемними питаннями економічного та соціального 
розвитку м. Коростеня залишаються наступні:  

1. Потреби видаткової частини міського бюджету значно більші ніж її 
можливості.  

2. Розмір бюджету розвитку недостатній для прийняття і реалізації 
необхідних рішень по багатьох проблемах життєдіяльності міста.  

3. Наявність потреби в зменшенні нераціональних витрат у міському 
господарстві (у тому числі через тендерні процедури) та у розвитку 
небюджетних способів фінансування ресурсоспоживаючих галузей 
(залучення інвестицій, кредитів банків, позик у населення).  

4. Реформування житлово-комунального го господарства міста.  
5. Поліпшення інвестиційної привабливості міста. Залучення 

інвестицій.  
6. Розвиток малого та середнього підприємництва та інфраструктури 

бізнесу.  
7. Гармонізація відносин усіх галузей і рівнів влади, установлення 

відносин підтримки і співробітництва між органами влади, суб’єктами 
господарювання всіх форм власності і населенням.  
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Програма економічного і соціального розвитку міста Коростеня  
на 2013 рік  

 
Зміст програми  
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1. Розвиток господарського комплексу  
1.1. Промисловість та інноваційний розвиток  

Протягом 2011-2012 років зусилля місцевих органів виконавчої влади 
були зосереджені на підтримці стабільного розвитку промисловості шляхом 
залучення інвестицій та забезпечення умов для створення нових підприємств.  

У 2012 році до складу основного кола підприємств міста був введений 
ПрАТ «Коростенський завод МДФ», що значним чином вплинуло на 
загальний обсяг виробництва промислової продукції по місту, який за 11 
місяців  2012 року становить 1246,1 млн.грн і збільшився на165,5%, порівняно 
з аналогічним періодом 2011 року.  

Питома  вага реалізованої промислової продукції підприємствами міста в 
загальнообласному показнику становить 10,5 %.  

 
За темпами росту обсягу реалізованої продукцію на одну особу за 

підсумками 9 місяців 2012 року місто Коростень займає перше місце серед 
міст області  

Проблемні питання розвитку  
 слабка державна політика щодо підтримки розвитку промисловості; 
 значна частка застарілого обладнання в основних засобах на 

більшості промислових підприємств міста, що постійно потребує капітальних 
вкладень на оновлення і ремонт, а також не дозволяє використовувати власні 
виробничі потужності на 100%; 

 кредитування підприємств під високі проценті ставки, значне 
скорочення обсягів кредитування банківськими установами;  

 надто високі тарифи природних монополій (плата за 
електроенергію, залізничний тариф, тариф за використання надр); 

 сезонна відсутність залізничних вагонів в достатній добовій 
необхідності; 

 неповне вирішення питань щодо відшкодування ПДВ; 
 тривалий термін окупності нововведень та недосконалість 

податкової системи та пільгового режиму для здійснення інноваційної 
діяльності, високе податкове навантаження.  

Напрямки розвитку на 2013 рік  -  забезпечення ефективного 
функціонування промисловості та нарощування обсягів виробництва 
продукції, шляхом:  

 ефективного використання діючих виробничих потужностей з 
підвищенням їх технологічного рівня; 

 стимулювання ресурсозбереження та інноваційного розвитку 
промислових підприємств; 

 оновлення та модернізація основних засобів та випуск нової 
продукції 
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 розширення існуючих та пошуку нових ринків збуту промислової 
продукції (проведення презентацій продукції промислових підприємств, 
інформаційно-рекламних та іміджевих заходів, активна участь у виставко-
ярмарковій діяльності підприємств) 

Очікувані результати 
Загальний обсяг промислового виробництва в 2013 році планується в 

обсязі  1 700,0  млн. грн., що  становить 110,0% по відношенню до 2012 року.  
Таке зростання буде забезпечуватися за рахунок нарощування 

виробництва на підприємствах добувної (+10%) та переробної промисловості 
(+8,6%), в тому числі у виробництві харчових продуктів (+3,4%), хімічної 
промисловості (+8,0%), машинобудування (+11,8%), у металургійному 
виробництві (+6,0%), целлюлозно-паперової галузі (+15,1%), деревообробної 
промисловості (+10,0%), у виробництві іншої неметалевої мінеральної 
продукції (+14,7%), гумових та пластмасових виробів (+10,1%), електричного 
устаткування (+6,7). 

 

Показники 2011 рік 
факт 

2012 рік 
очік.  

2013 рік 
прогноз 

2013 р. до 
2012 р., % 

Обсяг реалізованої промислової продукції у 
діючих цінах, млн...грн.  1263,1 1560,0 1 700,0  х 

Обсяг виробництва продукції 
промисловості у діючих цінах у % до 
попереднього року, у тому числі по 
галузях: 

113,7 112,8 110,0 х 

Добувна промисловість, % 117,1 110,0 110,0 х 
Переробна промисловість, в тому числі:  110,3 115,5 108,6 х 
Виробництво харчових продуктів, % 96,1 103,8 103,4 х 
Хімічна промисловість, %  140,2 107,0 108,0 х 
Машинобудування,% 120,3 111,0 111,8 х 
Металургійне виробництво, %  107,4 102,0 106,0 х 
Легка промисловість, %  100,6 91,0 100,3 х 
Целюлозно-паперова промисловість,% 542,8 105,0 115,1 х 
Виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції, %  96,8 109,9 114,7 х 

Деревообробна промисловість, % +1001 186,5 110,0 х 
Виробництво електричного, електронного, 
оптичного устаткування, %  173,1 103,0 106,7 х 

Виробництво гумових та пластмасових 
виробів, % 58,2 136,9 110,1 х 

Чисельність працюючих, чоловік  3252 3610 3650 101,1 

Середня заробітна плата, грн..  2274,0 3000,0 3450,0 115,0 
Збільшення обсягів виробництва буде відбуватися за рахунок  

оновлення основних засобів, збільшення обсягів виробництва та освоєння 
виробництва нових видів продукції. Обсяг капіталовкладень в промисловості 
буде становити майже 17,6 млн. грн. 
                                                
1 У 2011 році введено в експлуатацію ПрАТ „Коростенський завод МДФ” 
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Середньорічний розмір заробітної плати на промислових 
підприємствах міста у 2013 році очікується на рівні близько 3 450,0 грн., що 
на 15% більше, ніж очікуваний показник 2012 року. Підвищення заробітної 
плати планується за рахунок підвищення продуктивності праці, створення 
нових робочих місць (40 у 2013 році), а також за рахунок підвищення 
мінімального рівня заробітної плати. 

Добувна промисловість: у 2013 році буде продовжена робота у 
напрямку оновлення основного виробничого устаткування на ПАТ 
„Коростенський кар’єр” з метою збільшення виробничих потужностей 
підприємства. 

Машинобудування: на 2013 рік на ПАТ „Коростенський завод 
хімічного машинобудування” планується впровадження у виробництво 
нового технологічного процесу – зварювання кільцевих швів двома 
зварювальними проволоками, що дасть можливість здійснювати випуск 
нових видів продукції. 

Металургійна промисловість: за рахунок розширення асортименту 
продукції та освоєння двох нових видів труб на ПрАТ „ТЗ „Трубосталь” 
планується збільшення обсягів реалізації продукції. 

Хімічна промисловість: освоєння інноваційних видів продукції на ПАТ 
„Коростенський завод „Янтар”, а саме: лак яхтенний, лак поліуретановий. 

Виробництво іншої неметалевої продукції: придбання нового 
обладнання та запуск лінії по виробництву плит перекриття на ПАТ 
„Коростенський завод залізобетонних шпал”. 

Деревообробна промисловість:, з метою виходу на зовнішні ринки у 
2012 році розпочата робота з Міжнародної сертифікації продукції заводу. 

 
1.2. Енергетичні ресурси та енергозбереження.   

Пріоритетними завданнями на прогнозний період для сфери 
енергозбереження залишатимуться створення умов для зниження рівня 
енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізація структури 
енергетичного балансу держави. 

Газове споживання:  
Протягом 2012 року всі категорії споживачів за рахунок впровадження 

енергозберігаючих заходів та економії  зменшили споживання природного 
газу. З метою стимулювання населення до встановлення газових лічильник 
(за їх відсутності) в 2012 році діяла Державна програма, яка передбачала 
безкоштовно встановлення лічильників газу. Дія програми продовжена на 
2013 рік, на її реалізацію по місту Коростеню виділено 1260,0 тис.грн. 

Напрямки розвитку на 2013 рік: 
  розвиток виробництва вітчизняного енергозберігаючого 

устаткування, обладнання та приладів; 
  оновлення та модернізація енерговитратного технологічного 

обладнання; 
  впровадження когенераційних технологій; 
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 здійснення заходів щодо економного витрачання бюджетними 
установами теплової енергії та газу шляхом проведення ремонтів котелень, 
дахів і заміни вікон; 

  створення системи мотивації, спрямованої на забезпечення 
технічної та технологічної модернізації національної економіки. 

Назва показника 2001 рік  
факт  

2012 рік 
оч.вик. 

2013 рік 
прогноз 

2013 р. у % 
до 2012 р 

Водопостачання 
Відпущено води, тис.куб.м 2307,1 2310,0 2350,0 101,7 
Прийнято стоків, тис. куб.м 2177,4 2180,0 2200,0 100,9 
Тариф на воду, грн./м³ 

- для населення 
- для бюджетних установ 
- для підприємств 

 
4,54 
4,91 
6,31 

 
4,54 
4,91 
6,31 

 
5,22 
5,89 
7,57 

 
115,0 
110,0 
120,0 

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

 
3,60 
3,88 
4,57 

 
3,60 
3,88 
4,57 

 
4,57 
4,93 
4,93 

 
127,0 
127,0 
108,0 

Рівень проплати за спожиті послуги, %  96,7 97,0 98,0 101,0 
Теплопостачання 

Реалізовано теплової енергії, Тис.Гкал 145,87 151,32 158,38 105,0 
Діючі тарифи за опалення, рн./Гкал:       
     - населення 

- підприємства 
- бюджетних установ та організацій 

 
292,43 
554,12 
540,59 

 
292,43 
795,25 
772,98 

 
292,43 
954,30 
927,58 

 
- 

120,0 
120,0 

Заборгованість за теплову енергію по 
споживачам, млн..грн.  14 263,4 14 725,0 15 528,0 105,0 

Рівень оплати за спожиті послуги,% 94,6 90,0 96,3 107,0 
Газопостачання 

Спожито природного газу, млн..м³ 
в тому числі:  населення 
                        промисловість  
                         ТКЕ 

59 483,8 
26561,02 

6988,6 
22123,5 

56 884,2 
25791,9 
8475,2 
21631,0 

56 000,0 
24000,0 
8000,0 

21000,0 

98,4 
93,0 
94,0 
97,2 

Вартість природного газу, грн../1000 м³  
- для підприємств, в т.ч.  

бюджетних організацій  
- для населення, грн./м³ 

                  до2,5 тис. м³ 
до 6 тис. м³ 
до 12 тис. м³ 

 
4,715 

 
 

0,7254 
1,098 
2,248 

 
4,715 

 
 

0,7254 
1,098 
2,248 

 
4,715 

 
 

0,7254 
1,098 
2,248 

 
- 
 
 
- 
- 
- 

Заборгованість за природний газ, всього 
тис.грн., в т.ч.  
      - населення 

- підприємства  
- ТКЕ  

9995,20 
 

2028,30 
575,80 

7391,10 

9300,00 
 

1800,00 
500,00 
7000,00 

9100,00 
 

1600,00 
500,00 
7000,0 

97,8 
 

88,9 
- 
- 

 
1.3. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування  

Проблеми розвитку галузі 
Найбільша проблема сьогодення – це недосконалість земельного 

законодавства, що дуже відображається на роботі землевпорядних органів. 
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Конкурси та аукціони у м. Коростені по продажу і оренді землі не 
проводились. Положення «Про продаж земель несільськогосподарського 
призначення шляхом проведення земельних конкурсів та аукціонів» є 
недіючим, що приводить до втрати надходжень до міського бюджету.  

Відсутність співпраці із Управлінням Держкомземагенства у 
Коростенському районі Житомирської області щодо обміну інформацією між 
містобудівним та земельним кадастрами відповідно до постанови КМУ №559 
від 25.05.2011 "Про містобудівний кадастр". 

Відсутній доступ спеціалістів міської ради до земельного кадастру, що 
стримує оперативне вирішення відведення земельних ділянок під житлову 
забудову. 

Відсутня електронна карта земельних ділянок міста, розбитих за 
категоріями. Не ведеться земельний реєстр в електронному вигляді. Проект 
землеустрою міста,план зонування на даний час відсутній. 

Заходи для реалізації  протягом 2013 року 
 підготовка вихідних даних на проектування та будівництво 

дитячого садка на 200 місць по вул. І.Оснадчука (район колишнього 
військового містечка). 

 підготовка вихідних даних на проектування шляхопроводу згідно 
генерального плану міста між вул. В.Сосновського – Шатрищанська. 

 
Показники 2011 р 

звіт 
2012 рік 
очік.вик. 

2013 р 
план 

2013 р % 
до 2012 р 

2 12 10 83,3 Продано у власність земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, од/га  1,0 28,8 3,3 11,5 
Сума коштів, які надійшли до міського бюджету 
від продажу земель несільськогосподарського 
призначення, тис.грн.  

443,3 1982,9 735,5 37,1 

102 142 166 116,9 Передано в оренду земельних ділянок для 
здійснення підприємницької та іншої діяльності, 
од/га  8,6 13,4 17,6 131,3 

Сума коштів, які надійшли до міського бюджету 
від оренди земельних ділянок, тис.грн.   2047,8 3489,0 4120,0 118,1 

 
1.4. Архітектура та містобудування 

Перелік заходів, які планується впроваджувати протягом 2013 року  
 з метою розширення інвестиційної привабливості та збільшення в 

місті обсягів реалізації програми доступного житла вирішити питання 
розробки детального плану територій багатоповерхової забудови на розі вул. 
Гастелло-Грушевського. 

 з метою поліпшення архітектурного середовища та естетичного 
оформлення центральної частини міста опрацювати місця розміщення 
годинника 

 з метою збільшення надходжень інвестицій спільно з проектними 
організаціями розробити детальний план території промислової зони міста в 
районі заводу МДФ.  



 10 

 виготовлення плану зонування міста (для виготовлення ліцензійною 
організацією необхідно фінансування в сумі 800 тис. грн.). 

 виготовлення історико-архітектурного плану міста Київським 
науково-дослідним інститутом «Проектреконструкція» (необхідно 
фінансування – 350-400 тис. грн.).  

 виготовлення детальних планів територій садибної забудови по вул. 
Чолівській та завершення роботи по пров. В.Котика – 50-70 тис.грн. 

 опрацювати можливість корегування генерального плану міста по 
проблемних ділянках де є потреба змінення цільового використання. 
Київський проектний інститут «Діпромісто» - 300-400 тис. грн. 

 
 
1.5. Транспортний комплекс міста і зв’язок 

Автомобільний транспорт 
Головною метою на 2013 рік є повне, безпечне, якісне задоволення 

потреб населення та економіки міста у послугах автомобільного транспорту. 
У місті функціонує 14 автобусних маршрутів загальною протяжністю 

105,9 км, які обслуговують 38 автобусів.  
Згідно зі статистичними даними, щорічний обсяг перевезень 

автомобільним транспортом загального користування у м. Коростеня складає 
більше 6 млн. пасажирів, тобто близько 16 тис. пасажирів щодня. 

З метою підвищення якості послуг пасажирських перевезень, 
починаючи з травня 2012 року в місті Коростені введено в дію систему 
диспетчерського контролю міського транспорту за допомогою приладів GPS-
спостереження, яка дає можливість більш ефективно контролювати стан 
пасажирських перевезень у місті, виявляти причини недотримання графіків 
руху та швидко вживати заходів для усунення порушень 

Проблемні питання розвитку: 
 відсутність у повному обсязі компенсації витрат, що несуть 

автоперевізники під час перевезення пільгових категорій пасажирів; 
 збільшення цін на основні складові граничного тарифу на проїзд в 

автомобільному транспорті міста; 
 недостатнє фінансування заходів, спрямованих на реконструкцію та 

капітальний ремонт другорядних вулиць для можливості організації руху 
автобусів; 

 відновлення роботи світлофору на аварійно-небезпечному 
перехресті вулиці Жовтневої та автомобільної дороги М07 „Київ-Ковель-
Ягодин”;  

 відсутність спеціально обладнаних транспортних засобів для 
перевезення інвалідів; 

 необхідність внесення додаткових змін до Правил паркування, 
затверджених постановою КМУ від 03.12.2009 року за №1342 в частині 
обов`язкового встановлення паркоматів.  

Пріоритети розвитку на 2013 рік:   
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 забезпечення контролю за дотриманням графіків руху міськими 
автобусами за допомогою програми „Диспетчерський контроль” з 
підключенням функції обліку пасажиропотоку для подальшої оптимізації 
автобусних маршрутів; 

 встановлення інформаційних моніторів на ключових автобусних 
зупинках за рахунок залучення додаткових інвестиційних ресурсів в рамках 
програми „Диспетчерський контроль”; 

 підвищення якості, належного технічного та санітарного стану 
автомобільних транспортних засобів на міських автобусних маршрутах; 

 реконструкція приміщення діючого автовокзалу міста;  
 удосконалення маршрутної мережі міста з урахуванням 

забезпечення регулярним транспортним сполученням віддалених районів 
міста; 

 придбання автобусу, обладнаного підйомником для перевезення 
інвалідів - колясочників, для роботи в режимі соціального таксі; 

 організація оптимального режиму роботи паркувальних 
майданчиків міста з урахуванням вимог законодавства; 

 посилення контролю за додержанням законодавства при наданні 
послуг таксі.  

Очікувані результати:  
 підвищення безпеки руху міського пасажирського транспорту; 
 оптимізація маршрутної автобусної мережі міста та підвищення 

якості надання послуг при перевезенні пасажирів; 
 підвищення якості надання послуг таксі; 
 покращення якості послуг з паркування транспортних засобів.  
 
Залізничний транспорт  
Ключовим напрямком розвитку у 2012 році в галузі залізничного 

транспорту була підготовка залізничного транспорту України до перевезень 
під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату з футболу «Євро 
2012», в зв`язку з чим було переглянуто розклади руху залізничного 
транспорту та відмінено частину поїздів, що вплинуло на кількісні показники 
залізничних перевезень, які зменшились в середньому на 15%. 

Проблемні питання розвитку: 
 зменшення кількості перевезених пасажирів в зв`язку зі 

скороченням кількості поїздів та посиленням конкуренції зі сторони 
автомобільного транспорту; 

 моральне та технічне старіння рухомого складу. 
Пріоритети розвитку на 2013 рік 
  Пріоритетним напрямком розвитку залізничного транспорту в 2013 

році є модернізація діючого рухомого парку та підвищення якості надання 
послуг із залізничних перевезень пасажирів і вантажів.  

 
Зв’язок та інформаційні технології 
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У 2012 році спостерігається тенденція щодо падіння трафіку на 
фіксованій мережі за всіма напрямками (місцевий, міжміський, міжнародний, 
дзвінки на мережі мобільних операторів).  

Це обумовлено активним розвитком та розширенням видів послуг 
мобільних операторів та інших компаній, які спеціалізуються на наданні 
послуг зв`язку.  

Проблемі питання розвитку: 
 недостатність коштів на розвиток мереж, у зв’язку з необхідністю 

утримання збиткових підгалузей, а саме - провідного мовлення та сільського 
телефонного зв’язку; 

 скорочення кількості абонентів стаціонарного телефонного зв`язку 
внаслідок посилення конкуренції зі сторони мобільних операторів 

Пріоритети розвитку на 2013 рік:  
 покращення якості наданих послуг зв’язку та оптимізація їх 

вартості; 
 подальший розвиток в місті широкосмугового доступу до мережі 

Інтернет. Коростенська дистанція сигналізації і зв’язку ПЗЗ планує 
впровадити надання послуг „Інтернет” мешканцям міста.  

Очікувані результати:  
 задоволення потреб населення у нових послугах та підвищення 

якості послуг, що надаються.  
 збільшення кількості користувачів та розширення Інтернет послуг 

та послуг, які надаються у відділеннях поштового зв`язку міста 
 

2. Забезпечення функціонування економіки  
2.1. Бюджетні надходження  

Податкові надходження 
Протягом січня-листопада 2012 року до зведеного бюджету по місту 

Коростеню надійшло 141,3 млн.грн., в тому числі: до Державного бюджету  
надходження становлять 53,5 млн.грн.,  до міського бюджету -  87,8 млн.грн.  

В березні поточного року проведена реорганізація державної 
податкової адміністрації в державну податкову службу, тобто податкова 
служба з фіскального органу перетворилась на сервісну службу.  

Пріоритети розвитку  
 своєчасне бюджетне відшкодування податку на додану вартість, у 

тому числі автоматичне бюджетне відшкодування, згідно з вимогами 
Податкового кодексу України та недопущення виникнення заборгованості 
бюджету з відшкодування податку; 

 легалізація тіньового сектору економіки, насамперед легалізація 
виплати заробітної плати та неформальної зайнятості; 

 удосконалення системи податкового контролю для концентрації 
уваги на суб'єктах, які ухиляються від сплати податків, а також мінімізація 
втручання контролюючих органів у діяльність сумлінних платників податків; 
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 підвищення рівня інформаційного забезпечення і впровадження 
автоматизації в органах державної податкової служби з метою зниження 
витрат на адміністрування податків. 

 поліпшення якості надання послуг, через якісну роботу Центру 
обслуговування платників податків;   

Очікувані результати  
Згідно прогнозних показників, очікується що в 2013 році бюджетні 

надходження становитимуть 70,4 млн.грн., що на 110 % більше показника 
2012 року.  

 
Показники 2011 рік 2012 

очік.вик. 
2013 

прогноз 
2013 у % 
до 2012 р 

Надходження до Державного бюджету 
податків та платежів, млн..грн., .в т.ч.  58,2 64,0 70,4 110.0 

податок на додану вартість, млн..грн. 31,7 40,0 42,0 105.0 
податок на прибуток, млн..грн.  22,0 17,0 18,0 105.9 

 Прогноз обсягу надходжень із сплати податку на прибуток 
підприємств до бюджету розраховано відповідно до положень Податкового 
кодексу України, зокрема ставки оподаткування 19 відсотків у 2013 році. 
Передбачається, що зменшення навантаження на бізнес позитивно вплине на 
збільшення декларування підприємствами прибутків. 

  Прогноз обсягу надходжень із сплати податку на додану вартість 
розраховано відповідно до ставки оподаткування, яка становить 20 відсотків 
у 2013 році  

 Прогноз обсягу надходжень із сплати акцизного податку базується 
на прогнозних обсягах виробництва, реалізації та імпорту підакцизних 
товарів, а також обмінному курсі гривні до долара США. 

  Обсяг надходжень із сплати податку на доходи фізичних осіб 
розраховано відповідно до базової ставки оподаткування (15 відсотків і з 
доходу, що перевищує 10 мінімальних заробітних плат, - 17 відсотків) з 
урахуванням збільшення розмірів мінімальної заробітної плати та 
недопущення зниження рівня оплати праці у бюджетній сфері. 

 
Міській бюджет  
Проблемні питання  
 починаючи з ІІ півріччя 2012 року відбувається блокування 

зареєстрованих фінансових зобов’язань міського бюджету по незахищеним 
статтям. На даний час загальна сума по місту заблокованих зобов’язань  по 
місту становить 0,7 млн.грн., а це в свою чергу паралізує роботу  міських 
структур для виконання своїх зобов’язань. 

Очікувані результати: 
 Згідно прогнозних розрахунків бюджетні надходження 1 кошика у 
2013році будуть забезпечені в обсязі 75,0 млн. грн., або на 8,5 млн. грн. 
менше розрахункового показника Міністерства фінансів України на 2013р. і 
на 6,9 млн. грн. більше очікуваних надходжень 1 кошика за підсумками 
2012р. 
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Показники 2011 рік 

звіт 
2012 рік 

очік. вик. 
2013 рік 
прогноз 

2013 р у % 
до 2012 р 

МІСЬКІЙ БЮДЖЕТ 
Доходи місцевого бюджету (без 
трансфертів з держбюджету), млн.грн. 88,7 95 109,2 114,9 

Обсяг бюджету розвитку, млн.грн.  3,6 8,5 8,5 100,0 
Питома вага бюджету розвитку у 
загальному обсязі місцевого бюджету, % 4,1 8,9 7,8 Х 

Видатки місцевого бюджету, млн.грн. 209.6 234.5 234.5 100,0 
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ 

Державне управління, млн.грн.  7.2 7.4 5.3 71,6 
Правоохоронна діяльність та 
забезпечення безпеки держави, млн.грн. 0.5 0,9 1.0 111,0 

Освіта, млн.грн.  61.4 74,0 75,1 101,5 
Охорона здоров'я, млн.грн.  34.1 58,3 37,2 63,8 
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення , млн.грн. 68.4 71,4 71,4 100,0 

Житлово-комунальне господарство, 
млн.грн.  8.4 9,6 6,3 65,6 

Культура і мистецтво, млн.грн.  5.8 7,2 8,3 115,3 
Засоби масової інформації, млн.грн.  0.7 0,8 1,1 137,5 
Фізична культура і спорт, млн.грн.  1.3 1,9 1,5 78,9 
Транспорт, дорожнє господарство, 
зв'язок, телекомунікації та інформатика  4.3 4,9 4,9 100,0 

Інші послуги, пов'язані з економічною 
діяльністю  22.1 1,2 1,7 141,7 

 
Надходження до Пенсійного фонду України  
На кінець звітного року кількість платників соціального внеску до 

Пенсійного фонду становила по місту Коростеню 5632 суб’єкти 
господарювання, що на 102% більше ніж було в 2011 році.   

За звітний період очікуються надходження до Пенсійного фонду 
України від господарюючих суб’єктів міста в сумі 253,6 млн.грн.  

Проблеми розвитку. 
 наявність великої суми заборгованості по внесках на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пені та штрафних 
санкцій. На кінець звітного року по місту Коростеню ця сума складає 8,3 
млн.грн.  

 законодавством передбачені великі штрафні санкції за несвоєчасну 
сплату внеску, що дуже сильно впливає на загальний фінансовий стан 
суб’єкта господарювання.  

Очікувані результати. 
Показники 2011 рік 

звіт 
2012 рік 

очік. вик. 
2013 рік 
прогноз 

2013 р у % 
до 2012 р 

Загальна кількість платників соціальних 
внесків, осіб   5521 5632 5793 102,8 
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Власні доходи Пенсійного фонду, 
млн..грн.  172,2 194,5 223,1 114,7 

Видатки Пенсійного фонду України, 
млн..грн. 330,0 407,7 416,65 102,2 

Загальна сума боргу по внесках на 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування, на кінець року, млн..грн.    

8.1 8.3 - - 

 
 
2.2. Зовнішньоекономічна діяльність.  

Протягом 2012 року митний пост “Коростень” вирішував завдання 
ефективного та якісного митного контролю та митного оформлення вантажів, 
що надходять або відправляються суб`єктами ЗЕД, які розташовані в зоні 
діяльності двох районів Житомирської області, та вантажними потоками 
прикордонного пункту залізничних перевезень.  

З 1 червня набув чинності новий Митний кодекс України, яким  
запроваджено спрощення митного оформлення вантажів, введенням 
електронного декларування прискорено час проведення митного оформлення 
та зменшено кількість паперових примірників документів.  

Протягом 2012 року оформлено в режимі експорту – 2985,0 млн.тон 
вантажів, в режимі імпорту – 1963,9 млн.тон вантажів, перераховано до 
держбюджету 5260,4 млрд.грн.  

Проблемні питання:  
В зв’язку з прийняттям нового Митного Кодексу України, виникають 

непорозуміння в трактуванні деяких нормативних документів.  
Перспективи розвитку: 
Протягом 2013 року планується завершити впровадження, 

багатофункціональної системи «Електронна митниця» до завдань якої 
віднести: 

  використання електронного декларування імпорту товарів 
імпортерами, що забезпечують понад 50% надходжень митних платежів до 
бюджету; 

 використання електронних дозвільних документів; 
 покращення сервісного обслуговування платників податків, а саме: 

проведення якісної масово-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності та громадян. 

 поступове зменшення: кількості митних оглядів товарів та 
транспортних засобів що переміщуються через митний кордон України; 

 зменшення кількості залучень спеціальних підрозділів митного 
органу до проведення процедур з контролю за класифікацією товарів, 
визначення їх країни походження та митної вартості. 

Очікувані результати: 
 скорочення часу митного оформлення імпорту товарів до 4 годин; 
 забезпечення додаткових надходжень митних платежів, виконання 

показників доходів бюджету.  
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 протидія порушенням митних правил, упередження незаконного 
ввезення товарів на митну територію, а саме забезпечення посиленого 
контролю за визначенням митної вартості ввезених товарів під час митного їх 
оформлення; удосконалення обміну оперативною та статистичною 
інформацією з митними органами країн-контрагентів;  

 підвищення ефективності проведення спільних з податковими та 
правоохоронними органами перевірок суб'єктів господарської діяльності та  
спецоперацій. 
2.3. Управління об’єктами комунальної власності  

Стан розвитку галузі  
До  кінця звітного року планується проведення відчуження семи  

об’єктів комунальної власності. Сума очікуваних коштів, які надійдуть до 
бюджету становить 750,00 тис.грн. Найбільшим об’єктом приватизації є 
єдиний майновий комплекс „Асфальтний завод” по  вул. Шатрищанській,73.   

В оренді  юридичних та фізичних осіб-підприємців  перебуває 166 
приміщень комунальної власності. До бюджету від оренди майна станом на 
06.12.12р. надійшло  698 242,65 грн. Сума очікуваних коштів, які надійдуть 
до бюджету до кінця звітного року буде становити 758 тис.грн. Проблемним 
залишається питання заборгованостей по платежам, яка станом на 06.12.12р. 
становить 403 686,68 тис.грн. (2,7 міс.) . 

Інструментом є загальноміська програма управління об’єктами 
комунальної власності  в місті Коростень на 2013 роки. 

Основні завдання  
 проведення планової приватизації об’єктів комунальної власності  

та контроль  за виконанням умов договорів купівлі-продажу; 
 надання в оренду об’єктів комунальної власності та контроль за 

ефективним  використанням  комунального майна; 
 забезпечення інформаційної відкритості процесів при управлінні 

комунальним майном. 
 
Очікувані результати  

 Передбачається, що від приватизації об’єктів комунальної власності 
надходження до  міського бюджету становитимуть 700,0 тис.грн.   
 В оренді перебуватиме 160 об’єктів комунальної власності. Бюджетні 
надходження становитимуть 600,0 тис.грн. Буде продовжена робота з 
боржниками, з метою зменшення заборгованості по оренді.   

Основні показники галузі та очікувані 
результати 

2011 р. 
Звіт  

2012 р. 
Оч.вик.  

2013 р. 
план 

2013 р у % 
до 2012 р  

Кількість відчужених об’єктів  комунальної 
власності, од   9 7 -           - 

Фактичні надходження від приватизації 
об’єктів до місцевого бюджету, тис.грн.   958,4 750,00 700,00 93,33 

Виконання планованих показників по 
приватизації, у %  
-  по кількості  об’єктів 
- по надходженням до місцевого  бюджету  

 
 

180 
120 

 
 

140 
93,75 

 
 

100 
100 

 
 

- 
- 
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від приватизації об’єктів 
Кількість об’єктів переданих в оренду, од.   153 166 160 96,39 
Загальною площею, тис.кв.м  17,9 30,9 30,0 97,1 
Орендні надходження, тис.грн.   784,00 700 600,00 85,71 
Заборгованість  по орендним платежам, міс   0,4 2,7 -  
 
 
 
2.4. Інвестиційна політика 

 Станом на 1 жовтня 2012р. загальний обсяг прямих іноземних 
інвестицій, накопичених в економіці м. Коростеня, становив 1459,1 тис. дол. 
США (0,4% всіх іноземних коштів області). Інвестиції надходили з 8 країн 
світу.  

Проблемні питання розвитку  
 скасування преференцій для іноземних інвесторів щодо звільнення 

їх від оподаткування ПДВ при здійсненні операцій по передачі основних 
фондів, призвело до збільшення витрат іноземних інвесторів при здійсненні 
своєї діяльності; 

 відсутність чітко виписаного правового поля для створення 
індустріальних (промислових) парків, недосконалість законодавства щодо 
утворення та їх діяльності, єдиних стандартів та їх відповідність нормам ЄС, 
низький рівень інфраструктурного забезпечення; 

 недосконалість і нестабільність законодавчої та нормативної бази, 
яка регулює інвестиційну діяльність; 

 складна процедура відведення та надання земельних ділянок 
інвесторам для здійснення господарської діяльності, неврегульованість 
процедури з продажу прав на землю; 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2013 рік 
 підвищення інвестиційної привабливості міста за рахунок 

функціонування  стабільного економічного середовища; 
 систематичне оновлення баз даних інвестиційних пропозицій у 

пріоритетних сферах інвестування, вільних об’єктів нерухомості, земельних 
ділянок тощо; 

 реалізація ІІ етапу концептуального дизайну розвитку 
індустріального парку та інших вільних ресурсів міста, через співпрацю з 
торгово-промисловими палатами інших країн та торговими місіями і 
представництвами; 

 участь в інвестиційних форумах, ярмарках, семінарах та 
конференціях  в Україні та за кордоном; 

 робота «Єдиного інвестиційного вікна» при Державному агентстві з 
інвестицій та управління національними проектами України, що забезпечить 
персональний супровід, надання якісних послуг та створення комфортних 
умов для стратегічних інвесторів, які планують інвестувати в економіку 
України. 
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Інструментом для досягнення визначених пріоритетів є Програма по 
залученню інвестицій та просування позитивного іміджу міста  Коростеня  на 
2013 рік  

Очікувані результати:  
 збільшення обсягу загальних інвестицій в основний капітал та 

прямих іноземних інвестицій в економіку міста;   
 підтвердження  інвестиційного рейтингу м. Коростеня; 
 подальший розвиток території індустріального парку, в частині 

створення кластеру деревообробних підприємств.  
 Внесення Коростенської індустріального парку до Реєстру 

індустріальних парків України.   
 
2.5. Розвиток підприємництва  

На кінець 2012 року в місті зареєстровано 751 юридична особа та 3914 
суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб. В 2012 році 
зареєструвались приватними підприємцями та отримали допомогу 14 
безробітних на загальну суму 100,3 тис. грн. Через єдиний дозвільний офіс, 
на кінець 2012 року видається 10 видів документів дозвільного характеру. 

Проблемні питання розвитку 
 недосконалість та обтяжливість діючої системи оподаткування та 

загальнообов’язкового соціального страхування для суб’єктів малого 
підприємництва; 

 низька освіченість підприємців з різних аспектів їх діяльності, та не 
бажання приймати участь в семінарах та тренінгах на дану тематику;  

 низькі темпи спрощення процедур отримання документів 
дозвільного характеру з боку центральних органів виконавчої влади, що 
негативно відображається також на відносинах місцевих дозвільних органів з 
суб’єктами малого підприємництва;  

 нерозвиненість інфраструктури підтримки підприємництва та 
відсутність державного стимулювання її розвитку. 

Головні цілі розвитку   
 створення сприятливого середовища для здійснення 

підприємницької діяльності; 
 спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру 

через єдиний дозвільний офіс; розроблення регламентів видачі документів 
дозвільного характеру; 

 підготовка кадрів для сфери підприємництва, підвищення рівня 
правових та економічних знань підприємців; 

 інформаційно-консультативна підтримка суб’єктів підприємництва; 
 збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності, 

зростання обсягів виробництва продукції (робіт, послуг); 
 створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення 

інвестицій у виробничу та інноваційну сферу; 
 підвищення рівня зайнятості населення міста. 
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Інструментом по досягненню поставлених завдань є Загальноміська 
програма по підтримці розвитку малого підприємництва в м. Коростені  на 
2013 рік. 

Перспективи розвитку  
          Відповідно до прогнозів Державного бюджету України на 2013 рік 
передбачається здійснення таких заходів: 

 подальше скорочення кількості документів дозвільного характеру та 
істотне спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру 
для провадження господарської діяльності;  

 повноцінне впровадження системи електронного документообігу 
між державними адміністраторами та місцевими (регіональними) 
дозвільними органами під час видачі документів дозвільного характеру; 

 подальше зменшення втручання органів державного нагляду 
(контролю) у діяльність суб'єктів господарювання; 

 скорочення кількості видів робіт (послуг), які підлягають 
ліцензуванню і не становлять небезпеки для держави, життя, здоров'я 
людини та навколишнього природного середовища; 

 подальше розширення мережі об'єктів інфраструктури підтримки 
підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, регіональних фондів 
підтримки підприємництва тощо). 
         Також передбачається зниження ставки податку на прибуток з 
 21% до 19%, що зменшить податкове навантаження на платників податків та 
сприятиме детінізації економіки. 
         В 2013 році планується, що за рахунок підприємництва в місті 
створиться 1200 нових робочих місць. Проводитиметься залучення 
безробітних до започаткування власної справи, в результаті чого збільшиться 
кількість суб’єктів підприємницької діяльності та відбудеться зростання 
обсягів виробництва продукції (робіт, послуг). 
         Планується, що виплата безробітним одноразової допомоги для 
започаткування власної справи проводитиметься на рівні 2012 року. 
Здійснюватиметься підтримка реєстру місцевих регуляторних актів, а також 
передбачається видання друкованого збірника регуляторних актів.  
Відбудеться скорочення терміну видачі документів дозвільного характеру за 
принципом організаційної єдності. 

Підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва буде 
вирішуватися шляхом проведення навчань, виставок для безробітних і 
роботодавців, організацією тимчасової зайнятості, забезпеченням 
професійної підготовки, перепідготовки та підвищенням кваліфікації 
безробітних за професіями, орієнтованими на самозайнятість. 

В результаті проведених заходів підвищиться рівень обізнаності 
суб’єктів малого підприємництва з вирішення проблемних питань, 
професійного рівня майстерності працівників відповідної галузі 
господарювання, а також формуватиметься позитивний імідж 
підприємництва. 
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Показники 2011 
рік звіт 

2012 рік 
очікувані 

2013 рік 
прогноз 

2013 р. у % 
до 2012 р 

Кількість суб’єктів підприємницької 
діяльності - юридичних осіб 
в тому числі малих підприємств 

730 
245 

740 
250 

755 
255 

102 
102 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, 
послуг), млн. грн.: 
в т.ч. на малих підприємствах 

987,1 
454,7 

1040,5 
477,4 

1090,5 
500,0 

105 
105 

Чисельність працюючих на малих 
підприємствах, тис. осіб  2,0 2,1 2,1 100 

Середньомісячна заробітна плата на 
малих підприємствах, тис. грн. 1,2 1,3 1,4 107 

Кількість суб’єктів підприємницької 
діяльності - фізичних осіб 3973 4000 4100 103 

Кількість фактично діючих суб’єктів 
підприємницької діяльності – 
фізичних осіб  

3850 3850 3950 102 

Кількість найманих працівників у 
підприємців на кінець звітного року, 
осіб 

1016 1016 1016 100 

Кількість безробітних громадян, що 
започаткували власну справу та 
отримали одноразову допомогу, тис. 
грн. 

24 
 

236,5 

14 
 

100,3 

14 
 

111,3 

100 
 

110 

 
2.6. Торгівля, громадське харчування та побутові послуги  
          Щорічна   висока оцінка  торговельного обслуговування   населення, 
отримана за результатами громадського моніторингу виконання 
Стратегічного плану розвитку міста, є свідченням того, що галузь торгівлі та 
послуг розвивається та вдосконалюється, повністю забезпечує населення 
міста всіма необхідними торговельними та   побутовими  послугами. 
          Цінова ситуація по місту відповідає загальнодержавній. Ціни на 
споживчі товари зростали із-за збільшення цін на енергоносії,  підняття 
мінімальної зарплати  та сезонного коливання попиту. 

Пріоритети розвитку  на 2013р. 
 розширення мережі сервісних центрів і майстерень з ремонту  

побутової техніки, радіотоварів, мобільних телефонів;  
  розширення продажу товарів місцевих товаровиробників; 
  оптимізація торговельної мережі, поліпшення фінансового стану 

працюючих об’єктів  торгівлі та побуту. 
 будівництво нового супермаркету та розважальних закладів 

(кінотеатр, боулінг). 
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3. Соціальні стандарти та рівень життя  

3.1. Демографічна ситуація 
В демографічному розвитку міста зберігаються тенденції попередніх 

періодів. Кількість постійного населення за підсумками року становитиме 
близько 66,0 тис. чоловік. Приріст населення спостерігається за рахунок 
народжуваності та міграції населення.   

Проблемні питання розвитку: 
 перевищення показника смертності над народжуваністю; 
 збільшення показників розповсюдженості і захворюваності всіма 

видами захворювань жителів міста; 
 старіння населення та зниження рівня життя населення. 
Головні цілі розвитку: 
 подолання тенденції збільшення рівня смертності населення над 

народжуваністю;  популяризація здорового способу життя.  
 забезпечення якості життя та створення сприятливого середовища 

для демографічного відтворення населення;   
Перспективи розвитку 
Протягом 2013 року планується стабільна ситуація щодо чисельності 

населення в місті. Очікується, що за підсумками року середньорічна 
чисельність постійного населення значно не зміниться і залишиться на рівні 
66,0 тис. осіб. 

Показники 
 

2011 
звіт   

2012  
очікувані 

2013  
прогноз 

2013 р.  у 
% до 2012р 

Середньорічна чисельність постійного 
населення, тис. чол. 65,6 65,9 66,0 100 

Середньорічна чисельність наявного 
населення, тис. чол. 65,5 65,7 65,7 100 

Кількість народжених,  осіб 751 760 765 101 
Кількість померлих, осіб 932 930 925 99,5 

Природне скорочення, осіб -181 170 160 95 
Кількість шлюбів, одиниць 499 500 500 100 
Кількість розлучень, одиниць 98 90 90 100 
Міграція населення (всі потоки), 
одиниць +443 +450 +460 110 

3.2. Грошові доходи та заробітна плата 
В 2012 році середньомісячна заробітна плата по місту становить 2649 

грн. що на 8,0% більше показника 2011 року, а також на 14% більше в 
порівнянні з середньомісячною заробітною платою по області в 2012 році. 
Розмір мінімальної заробітної плати на кінець 2012 року становить - 1118 
грн.  

На кінець 2012 року, згідно статистичних даних, заборгованість існує 
на 2 підприємствах-банкрутах (1049,8 тис. грн.). 
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Проблемні питання розвитку: 
 низький рівень заробітної плати у сфері малого бізнесу, торгівлі та 

громадського харчування; 
 виплата заробітної плати в «конвертах» без сплати відповідних 

відрахувань до бюджетів, внаслідок великого навантаження на фонд 
заробітної плати; 

 своєчасність виплати заробітної плати на підприємствах міста.  
Головні цілі розвитку на 2013 рік: 
 своєчасність виплати суб’єктами господарювання заробітної плати в 

розмірі не меншому ніж законодавчо встановлений мінімальний розмір; 
 поліпшення матеріального та соціального становища працюючих 

громадян; 
 попередження виникнення заборгованості з виплати заробітної 

плати.   
Перспективи розвитку 
Підвищення заробітної плати протягом 2013 року планується за 

рахунок розвитку галузей економіки міста, створення нових робочих місць та 
за рахунок підвищення мінімального рівня заробітної плати.  

У 2013 році мінімальну заробітну 
плату планується встановити (з урахуванням 
підвищення на прогнозний індекс 
споживчих цін та додаткового збільшення з 
метою поетапного наближення до 
фактичного прожиткового мінімуму). 

Очікується, що річний дохід в розрахунку на одного жителя міста за 
підсумками 2013 року становитиме 16,5 тис.грн.  Зростання у порівнянні з 
2012 роком відбудеться за рахунок збільшення розміру мінімальної 
заробітної плати - 8,5%, виплат по субсидіям -  5%, виплат допомоги на дітей 
- 2%, допомоги при народженні дитини - 8,8 %,  інвалідам з дитинства - 5% з 
фонду соціального страхування та тимчасовому безробіттю - на 11%. 
Найменше зростання планується в пенсійному забезпечені і становитиме 
лише 2,2%.  
 

Показники 
 

2011 рік 
звіт 

2012 рік 
очікувані  

2013 рік 
прогноз 

2013 р.  у 
% до 2012р 

Річний дохід в розрахунку на одного 
жителя, тис. грн 

14,1 15,2 16,5 108 

Середній розмір заробітної плати по 
місту, грн.  

2359 2600 2800 108 
 

Розмір мінімальної заробітної плати, грн. 985 1118 1215 108 
 

3.3. Зайнятість населення та ринок праці  

Розмір мінімальної заробітної 
плати  на 2013 рік, грн 

1.01.2013 1176,00 
01.04.2013 1190,00 
01.10.2013 1215,00 
01.12.2013 1230,00 
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На кінець 2012 року рух робочої сили через центр зайнятості складає 
3774 особи, створено 860 нових робочих місць що становить 60% плану. На 
вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 1715 чоловік. 
Навантаження на одне вільне робоче місце – 5 чоловік. Професійну 
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшло 188 
безробітних. 

Профорієнтаційними послугами охоплено 5648 чоловік, в тому числі 
незайнятого населення 3930 осіб. 

Проблемні питання розвитку: 
 низький рівень мотивації до праці та трудової активності населення; 
 недостатній професійно – кваліфікаційний склад кадрів; 
 зменшення замовлень роботодавців на підготовку кваліфікованих 

робітників; 
 прийняття нових законодавчих актів, які б стимулювали людей до 

праці. 
Інструментом по досягненню поставлених завдань є Програма 

зайнятості населення м. Коростеня на 2012 – 2013 роки, основною метою якої 
є сприяння зайнятості населення в усіх сферах економічної діяльності і на цій 
основі поступова стабілізація ринку праці.  

Головні цілі розвитку на 2013 рік: 
 сприяння повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості 

населення, спрямованій на підвищення рівня його життя;    
 забезпечення збереження ефективно функціонуючих і створення 

нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці на 
підприємствах, в установах та організаціях міста усіх форм власності; 

 вирішення соціальних проблем через розвиток підприємництва та 
сприяння самозайнятості населення; 

 сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і 
не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці; 

 легалізації зайнятості населення. 
Перспективи розвитку   

         З 01.01.2013 року набирає чинності Закон України «Про зайнятість 
населення». Реалізація положень даного закону призведе до стимулювання 
роботодавців до створення нових робочих місць з високою оплатою праці, 
легалізацією трудових відносин, працевлаштуванням соціально-незахищених 
громадян, а саме:  

 буде проведена річна стовідсоткова компенсація зі сплати єдиного 
соціального внеску для роботодавців, що створять нові робочі місця для 
громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці; 

 роботодавець, який протягом року забезпечував створення нових 
робочих місць, працевлаштовував на них працівників та забезпечував 
щомісячну виплату заробітної плати у розмірі не нижче трьох мінімальних 
заробітних плат, у наступному році матиме право на зменшення розміру 
єдиного соціального внеску (компенсація 50% суми нарахованого єдиного 
соціального внеску за відповідну особу за місяць); 
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 суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштують безробітних 
строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця в пріоритетних видах 
економічної діяльності, щомісяця протягом року компенсуватимуться 
фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. 
         В 2013 році заплановано створення в усіх сферах економічної діяльності 
1,2 тис. нових робочих місць та працевлаштування 1,7 тис. осіб; забезпечення 
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 291 
особі; надання профорієнтаційних послуг майже 6,3 тис. осіб; залучення до 
громадських робіт 250 безробітних. 
         Впровадження відповідних заходів буде сприяти підвищенню особистої 
конкурентоспроможності незайнятих громадян на ринку праці, зміцненню 
взаємодії з соціальними партнерами та роботодавцями, впровадженню нових 
механізмів співпраці, забезпеченню індивідуального підходу до потреб 
працевлаштування незайнятих громадян, збереженню та створенню нових 
робочих місць. 
         За прогнозними показниками рух робочої сили через центр зайнятості у 
2013 році залишиться на рівні 2012 року та складатиме 3774 особи. В 
основному це через плинність кадрів на підприємствах, звернення до служби 
зайнятості молоді, яка закінчила навчання в навчальних закладах, 
звільнилася зі строкової служби, кадрові зміни на підприємствах в результаті 
чого будуть вивільненні люди. 

Показники 2011 р, 
звіт 

2012 р, 
очік. 

2013 р, 
прогноз 

2013 р у % 
до 2012 р. 

Кількість створених нових робочих місць в 
усіх сферах економічної діяльності  - всього  1115 1200 1200 100 

Пропозиція робочої сили на кінець звітного 
періоду, осіб 1087 1079 1079 100 

Попит робочої сили на кінець звітного 
періоду, осіб 202 256 263 102 

Навантаженість на одне робоче місце 5 4 4 100 
Виплачено одноразової допомоги для 
започаткування власної справи, тис. грн. 236,5 100,3 111,3 110 

Працевлаштовано незайнятих громадян 
через центр зайнятості протягом року  672 1715 1715 100 

Середній розмір виплати по безробіттю, 
грн. 844,89 938,47 1041,70 111 

Через центр зайнятості профорієнтаційні 
послуги отримали, осіб 6280 6290 6290 100 

Залучено до участі в оплачуваних 
громадських роботах, осіб 

201 250 250 
 

100 

 
3.4. Соціальний захист населення  

Державна політика в галузі соціального захисту населення в 2013 році , 
як і минулі роки буде спрямована на соціальну підтримку найбільш 
вразливих верств населення,  а саме ветеранів війни і праці, інвалідів, 
одиноких непрацездатних громадян та інші.  
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Протягом 2012 року виплачено державних соціальних допомог - 6597 
особам на суму 44,8 млн. грн., субсидій - 3700 особам на суму 3,6 млн. грн.  
Виплачено компенсацій за надання соціальних послуг в розмірі 484,9 тис. 
грн. 
          Проблемні питання розвитку: 

 недосконалість законодавства по Закону України «Про статус та 
соціальний захист громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи»; 

 вирішення питань надання додаткової фінансової допомоги, пільг та 
підтримки громадянам, які опинились в складних життєвих ситуаціях;  

 низький рівень пенсійного забезпечення окремих категорій 
населення; 

 обмеженість коштів для фінансування пільг громадян, які 
користуються транспортними послугами та зв’язком; 

 надання послуг та допомоги особам без визначеного місця 
проживання та особам, звільненим з місць позбавлення волі. 

Напрямки розвитку на 2013 рік:  
 реалізація запланованих на 2013 рік заходів Програми «Турбота» - 

соціальний захист ветеранів війни, праці та інвалідів; 
 здійснення контролю щодо дотримання законодавства з праці.  
Очікувані результати 
Прогнозний розмір прожиткового мінімуму на 2013 рік визначено з 

урахуванням прогнозного індексу інфляції на 2013 рік та поетапного 
наближення до фактичного розміру прожиткового мінімуму.  

Прогнозний розмір прожиткового мінімуму на 2013 рік, грн 
Назва показника 

01.01.13 01.04.13 01.07.13 01.10.13 01.12.13 2013 р у 
% до 2012 

Прогнозний розмір 
прожиткового мінімуму в 
середньому на 1 особу 

1110 1123 1123 1146 1160 105,9 

для дітей віком до 6 років 980 991 991 1012 1025 106,7 
для дітей віком від 6 до 18 
років 1250 1266 1266 1290 1306 109,1 

для працездатних осіб  1176 1190 1190 1215 1230 108,5 
для непрацездатних осіб 907 918 918 936 948 107,2 

Розміри державної соціальної допомоги  сім’ям з дітьми протягом року 
зростатимуть відповідно до зростання розмірів прожиткового мінімуму у 
2013 році. Буде продовжено практику диференціації рівня забезпечення 
прожиткового мінімуму для різних категорій населення для призначення 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.  

Показники 2012 рік 2013 рік 2013 р у % до 
2012 р 

Розмір державної соціальної допомоги при народженні дитини, грн.   
на першу дитину 27 460 29 838 108,7 
на другу дитину 54 920 59 675 108,7 
на третю і наступну дитину 109 840 119 350 108,7 
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Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, грн.. 
на кожну дитину віком від 3 до 13 років 120 180 150,0 
на кожну дитину віком від 13 до 18 
років 230 360 156,5 

      Виконання заходів Програми «Турбота» забезпечить можливість 
отримати соціально незахищеним громадянам міста Коростеня різні види 
додаткових допомог, що дозволить пом’якшити соціальну напругу. 
          Для перевезення інвалідів у візках з початку 2013 року планується 
придбати підйомник та обладнати автомобіль для впровадження служби по 
наданню послуг по перевезенню людей на візках.  

 В 2013 році отримають житлову субсидію 3750 коростенців, на суму 
3,8 млн. грн. На виплату інших соціальних допомог та виплат передбачено 
48,7 млн. грн.  
          В зв’язку з розширенням переліку категорій громадян, яким можуть 
надаватись соціальні послуги на 25% збільшиться кількість таких осіб. 

Показники 2011 рік, 
звіт 

2012 рік, 
очікувані 

2013 рік, 
прогноз 

2013 рік у % 
до 2012 р. 

Кількість чоловік, що отримали 
субсидію 2315 3700 3750 101 

Розмір суми виплачених субсидій, 
млн. грн. 2,9 3,6 3,8 105 

Середній розмір субсидій, грн. 1253,70 972,97 1013,33 104 
Кількість чоловік, що отримали інші 
виплати та допомоги, 
на суму, млн. грн.  

6397 
 

42,0 

6597 
 

44,8 

6815 
 

48,7 

103 
 

109 
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 
року № 558 ) чол., 
на суму, тис. грн.  

 
 
 
 
 
 

353 
419,5 

 
 
 
 
 
 

340 
484,9 

 
 
 
 
 
 

320 
495,0 

 
 
 
 
 
 

94,0 
102 

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) чол. 
на суму, тис. грн. 

 
 
 
 
 
 
 

36044 
13471,6 

 
 
 
 
 
 
 

36300 
15300 

 
 
 
 
 
 
 

36500 
18400 

 
 
 
 
 
 
 

99,0 
83,0 

 
Пенсійне забезпечення  
При обрахунку видатків Пенсійному фонду України було враховано:  
 зростання розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність, виходячи з якого розраховуються розміри надбавок, доплат і 
підвищень до пенсії, які відповідно до законодавства здійснюються за 
рахунок коштів державного бюджету; 
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 забезпечення виконання соціальних ініціатив Президента України, 
запроваджених у 2012 році: 

 перерахунок пенсій громадянам, які вийшли на пенсію до 2008; 
 підвищення доплати до пенсій членам сімей померлих інвалідів 

війни та учасникам війни; 
 підвищення пенсій військовослужбовцям, особам рядового і 

начальницького складу 
Найменування показника 2011 рік 

звіт 
2012 рік 

очік. 
2013 рік 
прогноз 

2013 р.  у 
% до 2012 

Загальна потреба в коштах на виплату 
пенсій та грошової допомоги, 
млн..грн.  

330.0 407.7 416,7 102.2 

Забезпеченість  потреби на виплату 
пенсій та грошової допомоги власними 
коштами, %  

52.2 47,7 55,0 115,2 

Середньорічна кількість одержувачів 
пенсі, тис.чол.   22.8 22.7 22,6 99.5 

Середньорічній розмір пенсій по 
місту, грн..   1205.14 1496.0 1536,5 102.7 

         Для підтримки життєдіяльності та соціальної активності пенсіонерів, 
інвалідів, ветеранів війни та праці в місті діє Територіальний центр 
соціального обслуговування.  
         Відповідно до Програми заходів Центру на 2013 рік планується: 

 впровадження служби перевезення людей на візках тав супровід 
людей з інвалідністю;  

 впровадження соціальних послуг з ремонту інвалідних візків; 
 зміцнення матеріально-технічної бази; 
 відкриття відділення по наданню послуг по утриманню житла та 

прибудинкової території підопічних в належному стані (косметичний ремонт 
житла, обробка присадибних ділянок, забезпечення паливом); 

 збільшення кількості платних послуг; 
 залучення до роботи Центру більшої кількості громадських та 

благодійних організацій.  
         Виконання заходів сприятиме задоволенню потреб підопічних і 
запобіганню виключення їх із суспільства, а також зменшенню соціальної 
напруги.  
         Протягом 2012 року Центр соціально-психологічної реабілітації дітей 
«Віри, Надії, Любові» надав допомогу 45 дітям із соціально неспроможних 
сімей міста, із них 34 дитини повернуті у сім’ї.  За 2012 рік на благоустрій та 
поліпшення умов проживання дітей було залучено 68,9 тис.грн. благодійних 
коштів. 
         Центром на 2013 рік планується: 

 надання комплексної соціально-психологічної, педагогічної, 
медичної, правової та інших видів допомог дітям, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, залишилися поза сімейним оточенням та 
зазнали насильства; 
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 проведення профілактичної роботи та психологічної роботи з 
батьками; 

 просвітницька робота через засоби масової інформації; 
 розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної 

адаптації дітей для педагогічних та соціальних працівників і батьків; 
 добудова приміщення, а саме: спортивного залу та їдальні; 
 створення поляни казок на прилеглій території.  

В центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Джерело надії» 
отримують послуги 18 дітей-інвалідів віком від 3-х до 10 років. Термін 
реабілітації дітей від 6 місяців до 1 року. 

Реабілітаційні послуги включають систему заходів спрямованих на 
формування життєвої компетентності дитини-інваліда, повернення її до 
активної участі у житті, відновлення її соціального статусу. 

Діти отримують лікувально-оздоровчий масаж, заняття з лікувальної 
фізкультури, соціальну, педагогічну та психологічну корекцію.  

Відповідно до плану розвитку центру на 2013 рік планується: 
 розширити перелік послуг соціально-психологічної реабілітації; 
 отримати реабілітаційне обладнання через обласне відділення 

Фонду соціального захисту інвалідів; 
 відкрити комп’ютерний клас та організувати гуртки рукоділля. 

У Госписі Св’ятої Єлени протягом 2012 року надано медико-
соціальну допомогу 120 хворим. Для покращення обслуговування пацієнтів 
відкрито стоматологічний кабінет, в трьох палатах зроблено ремонт та 
замінено меблі.   

В 2013 році з метою покращення умов перебування пацієнтів в 
Госписі, поліпшенню їх фізичного та психологічного стану планується  
завершити ремонт у 3-х палатах та коридорі; підвести систему очищення 
повітря; встановити індивідуальне опалення; обладнати міні-тренажерний 
зал;  встановити ВЕБ-камери. 

 
4. Розвиток соціальної сфери  

4.1. Охорона здоров’я населення 
Проблеми розвитку: 

 добудова   хірургічного   корпусу   ЦМЛ   на   180   ліжок.    Роботи 
виконано на  70%. 

 обмеженість коштів для оновлення діагностичного обладнання 
насамперед рентгенологічного  та ультразвукового. 

 відсутність фінансування на проведення капітальних та поточних 
ремонтів.  

 недостатнє фінансування на безкоштовні ліки за рецептами лікарів в  
амбулаторних умовах.  

 створення медичної інформаційної системи галузі охорони здоров’я  
міста. 
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Завдання на 2013 рік.  
 забезпечення виконання міської програми «Удосконалення надання 

медичної допомоги населенню м. Коростеня на 2012 – 2015 роки», 
затвердженої рішенням десятої сесії VІ скликання 24.11.2011 року, якою 
визначені стратегічні і тактичні напрямки роботи  і конкретні заходи,  

 забезпечити виконання директивних документів вищестоящих 
органів влади і охорони здоров’я щодо реформування галузі охорони 
здоров’я.   

 здійснювати подальші заходи щодо поліпшення матеріально-
технічної бази закладів охорони здоров’я міста, зокрема, завершення 
будівництва хірургічного корпусу на 180 ліжок при міській лікарні  

 вдосконалювати амбулаторно-поліклінічної служби, зокрема, в 
питаннях посилення профілактичної спрямованості, збільшення повноти і 
підвищення якості диспансеризації, проведення протиепідемічних заходів, 
наближення медичної допомоги до населення, збільшення уваги 
альтернативними формами лікування хворих в умовах денних стаціонарів, 
стаціонарів на дому, подальший розвиток амбулаторної хірургії, 
удосконалення санітарно-освітньої роботи.  

 продовжити роботу по оптимізації використання наявного 
ліжкового фонду міста, покращення показників роботи ліжка,  

 в зв’язку з недостатнім фінансуванням, необхідно і надалі вести 
активну роботу по залученню і раціональному використанню позабюджетних 
коштів, залученню максимальної кількості населення в „Лікарняну касу”, 
розширення госпрозрахункових видів допомоги, надання дозволених платних 
послуг здачі в оренду приміщень приватним особам і госпрозрахунковим 
структурам; 

 здійснити реорганізацію швидкої допомоги з метою створення 
станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, пункту швидкої медичної 
допомоги та відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги як 
структурного підрозділу ЦМЛ.  
 

4.2. Освіта та наука 
Навчально-виховні заклади протягом року працювали над реалізацією 

завдань забезпечення стабільного функціонування та стратегічного розвитку 
освіти  міста.  

Функціонує стала мережа дошкільних та загальноосвітніх навчальних 
закладів.  За підсумками обласної спартакіади школярів учні міста Коростеня 
вчетверте зайняли перше місце серед міст області.  
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Найменування показника 2011 рік 
звіт 

2012 рік 
очік. 

2013 рік 
прогноз 

2013 р.  у 
% до 2012 

Кількість навчальних закладів 
в них учнів 
вчителів 

14 
7054 
629 

14 
6781 
639 

14 
6899 
640 

100 
101,7 
100,1 

Кількість дошкільних закладів 
в них дітей 
вихователів 

22 
2648 
328 

22 
2519 
328 

22 
2540 
330 

100 
100,8 
100,6 

Кількість випускників 
з них з відзнакою 

95 
10 

750 
61 

540 
50 

72 
82 

Кількість олімпіад, в яких взяли участь 
та отримано перемог: 
- обласних 
- всеукраїнських  

 
32 
2 

 
54 
0 

 
40 
2 

 
74 
200 

Видатки міського бюджету на 
утримання дошкільних навчальних 
закладів (тис. грн..) 

19 259,8 21 849,7 23440,3 107,3 

Видатки міського бюджету на 
утримання загальноосвітніх закладів 
(тис. грн..) 

34 683,5 40 856,5 47817,0 117,0 

Пріоритетні завдання на 2013 рік 
 створення сучасної бази для розвитку та удосконалення освіти. 
 оптимізація управління та організаційної структури системи освіти з 

урахуванням підвищення рівня суспільної мобільності, підвищення 
економічності та результативності системи освіти, її вплив на ринок праці. 

 удосконалення використання традиційних джерел бюджетного, 
економічного, ресурсного, матеріально-технічного та комп’ютерного 
інформаційного забезпечення освіти; залучення позабюджетних коштів на 
розвиток освіти. 

 здійснення заходів щодо соціального захисту всіх учасників 
навчально-виховного процесу. 

 поглиблення міжнародного співробітництва всіх ланок освітнього 
процесу, налагодження багатосторонніх зв’язків освітянських закладів і 
установ у реалізації міжнародних навчальних і наукових проектів, діяльності 
молодіжних організацій. 

 збільшення охоплення дітей дошкільною освітою до 75%, дітей 
п’ятирічного віку до 100%. 

 створення центру розвитку дитини на базі дошкільного навчального 
закладу №21. 

 відкриття груп компенсуючого типу для дітей з вадами у фізичному 
та розумовому розвитку; 

 оптимізувати систему позашкільної освіти, шляхом створення 
єдиного центру позашкільної освіти в місті.  
 
 
 

4.3. Культура, туризм, екскурсійна діяльність  
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         В 2012 році в місті велика увага приділялась проблемам збереження 
історико-культурної спадщини. В рамках розвитку туризму туристично-
інформаційним центром  надавались інформаційні послуги для гостей міста, 
а також супроводжувались туристичні групи, які перебували в місті під час 
проведення загальноміських заходів. Методистом з туристичної справи 
проводились заняття з учнями шкіл з метою створення волонтерського 
загону екскурсоводів.  
 Заходи по забезпеченню туристичної галузі та збереженню історично-
культурної спадщини на 2013 рік 

 продовжити вивчення наявних міських ресурсів для залучення в 
туристичну інфраструктуру; 

 проведення круглих столів для визначення партнерів та розробки 
єдиної системи та стандартів надання туристичних послуг;   

 продовжити розробку туристичних маршрутів розроблення та 
видання туристичної рекламної продукції (довідників, буклетів, альманахів, 
каталогів) до 1 січня 2014 року; 

 працювати над системою міських свят та фестивалів з метою 
залучення  туристів; 

 шляхом співпраці з молодіжною радою та підприємцями ініціювати  
та сприяти діяльності приватної підприємницької структури тур-операторів 
по місту Коростень. 

 створюванню пам’яткоохоронної документації на  нововиявленні 
пам’ятки для постановки їх на державний облік; 

 продовжити роботу з підготовки проекту створення історико-
культурного заповідника «Стародавній Іскоростень». 

Очікувані результати 
 реалізація державної політики   в галузі культури і туризму; 
 охорона культурної спадщини; 
 забезпечення духовних потреб у сфері бібліотечної справи 
 реалізацію прав громадян на свободу літературної творчості 
 доступність всіх видів культурних послуг і культурної діяльності 

для кожного громадянина 
 забезпечення прав і законних інтересів творчих працівників закладів 

культурно-мистецької сфери,  
 створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури  

в сфері культури та мистецтва та її матеріально-технічного забезпечення. 
 
 
 
 
 
 

«Програма розвитку військово-історичного комплексу «Скеля» на період 2012 – 2016 р». 
Метою Програми є збереження та розвиток військово-історичного комплексу «Скеля», 
зміцнення його матеріально-технічної бази, забезпечення охорони. 
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Заходи Сума 
фінансування 

Відповідальні.  
виконавці 

1. Поповнення експозицій комплексу зразками 
військової техніки та озброєння, військового майна, 
його демілітаризація та транспортування з 
підприємств Міністерства оборони України до 
міста;. 
2. Поточний ремонт наземних та підземних 
приміщень, інженерного обладнання та комунікацій, 
фарбування техніки і озброєння на відкритих 
майданчиках. 
3. Облаштування збудованих та будівництво нових 
майданчиків під військову техніку та озброєння. 
4. Облаштування прилеглої території (розбивка 
квітників, посів трави). 
5. Виготовлення та розповсюдження друкованих 
матеріалів. 
6. Облаштування водовідведення дощових стоків від 
майданчиків техніки та озброєння. 
7. Ремонт протипожежного обладнання та закупівля 
первинних засобів пожежегасіння; 
8. Інформаційне забезпечення військово-історичного 
комплексу. 
9. Проведення заходів військово–патріотичного 
виховання молоді; 
10. Проведення уроків мужності присвячених Дню 
Перемоги, визволення міста Коростень від німецько-
фашистських загарбників. 

85,0 тис.грн.  Відділи з питань 
надзвичайних 
ситуацій, культури і 
туризму, освіти, 
інформаційно–
консультаційного 
забезпечення. 
 

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

Протягом року реалізовувалися соціальні ініціативи Президента 
України, щодо  проведення оцінки  потреб, надання соціальних послуг та 
здійснювався соціальний супровід сімей, які перебувають в складних 
життєвих обставинах. Ведеться супровід 73 сімей, надано майже 900 
соціальних послуг.  

Завдання на 2013 рік  
 охопити протягом року соціальним супроводом всі сім’ї, які 

перебувають в складних життєвих обставинах.  
 спільно з волонтерами центру забезпечити догляд за могилами 

загиблих воїнів в роки Великої Вітчизняної війни, взяти шефство над 
ветеранами Великої Вітчизняної війни.  

 провести «Десант чистоти» по прибиранню дитячих майданчиків.  
 продовження реалізації проекту ініційованого ЮНІСЕФ «Місто 

дружне до дітей».  
 
 

4.5. Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності. 
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 На первинному обліку дітей, які залишилися без батьківського 
піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
перебуває – 125 дітей (з них 42 – сиріт, 83 – дитини, позбавлені батьківського 
піклування). З них, 100 - під опікою,  5 –ДБСТ, 3 –ПС, 17 – державні заклади. 
Протягом 2012 року виявлено та поставлено на первинний облік 12 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Здійснювалися виплати 
одноразової допомоги по досягненню дітьми 18-річного віку. Впродовж 2012 
року зазначену допомогу отримали 15 дітей (заплановано виплатити 18 
дітям). 
 В місті діє 4 дитячі будинки сімейного типу, 3 прийомні сім’ї, в яких 
виховуються 39 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування  
 В  2013 році залишається пріоритетним  влаштування дітей –сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання. 
 Завданням являється організація результативної роботи щодо 
запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та 
безпритульних дітей.   

  планується створити ще 1 прийомну  сім’ю.  
     актуальним залишається профілактика правопорушень з боку 

дітей, значне зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми.  
    забезпечення збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, 
піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, державні 
заклади. 

 
4.6. Фізична культура і спорт. 

За рейтинговими показниками розвитку фізичної культури і спорту 
місто Коростень вже декілька років займає провідні позиції серед міст та 
районів Житомирської області. Протягом 2012 року по місту було 
забезпечено проведення  101 спортивного заходу. 

Проблемні питання розвитку 
 зменшення інвестицій на утримання, ремонт та будівництво 

фізкультурно-спортивних об’єктів.  
 відсутність у місті плавального басейну та недостатня кількість 

сучасних спортивних майданчиків за місцем проживання громадян, особливо 
у віддалених мікрорайонах міста. 

Інструментом реалізації є міська Програма розвитку фізичної 
культури і спорту на 2013-2016  

Заходи, які планується впроваджувати. 
 Поліпшення матеріально-технічної бази: 

o завершення реконструкції стадіону „Спартак”. 
o поліпшення стану матеріально-технічної бази підліткових 

клубів міста. 
o пошук можливості будівництва майданчика для ігрових видів 

спорту із штучним покриттям біля Коростенської ДЮСШ. 
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o пошук можливості будівництва плавального спортивного 
комплексу. 

o будівництво „Стежки здоров’я” у парковій зоні міста (Парк 
Перемоги),  

o пошук фінансових можливостей для відкриття на базі стадіону 
„Спартак” пункту прокату спортивного інвентарю. 

 підвищення майстерності спортсменів та розвиток масового спорту. 
 впровадження сучасних форм дозвілля у місцях масового 

відпочинку населення з використанням різних засобів фізичного виховання і 
спорту. 

 відкриття льодової ковзанки на зимовий сезон 2012-2013 років.  
 проведення масових спортивних заходів з нагоди Дня фізичної 

культури і спорту, Дня міста та Міжнародного фестивалю дерунів. 
 

Показники 2011 рік, 
звіт 

2012 рік, 
очік.викон. 

2013 рік, 
прогноз 

2013 р у % 
до 2012 р 

Кількість проведених спортивних 
заходів, од. , у т.ч.: 145 101 130 129 

- міських змагань 41 23 30 130 
- участь у обласних змаганнях 43 44 40 90 
- участь у всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях 48 27 50 185 

- участь у турнірах різних рівнів 11 5 7 140 
-навчально-тренувальних зборів 2 2 3 150 
Фінансування спортивних 
заходів, тис.грн.  160,00 145,00 200,00 138 

 
4.7. Житлово-комунальне господарство. 

Розвиток житлово-комунального господарства в 2012 році проводився з 
урахуванням заходів передбачених відповідними програмами.  

Проблемні питання: 
 випереджаюче зростання цін на енергоносії, обладнання, матеріали 

призводить до збитковості підприємств ЖКГ, оскільки процедура перегляду 
та затвердження тарифів потребує значного часу; 

 відсутність державного фінансування  будівництва полігону ТПВ, 
реконструкції очисних споруд каналізації; 

 оновлення техніки на підприємствах ЖКГ, а саме, для виконання 
робіт по захороненню ТПВ на сміттєзвалищі, збору ТПВ, утримання міських 
доріг та мереж вуличного освітлення; 

 недосконалість діючого законодавства в сфері створення та 
діяльності ОСББ, пасивність мешканців будинків в питанні створення ОСББ;  

 низький рівень заробітної плати та тяжкі умови праці не спонукають 
кваліфікованих спеціалістів працювати в житлово-комунальній сфері, 
особливо це стосується КВЖРЕПів; 

 складний фінансовий стан підприємств, збитковість, наявність 
значної дебіторської та кредиторської заборгованості. 



 35 

 Перелік заходів які планується реалізувати у 2013 році  
 продовження виконання робіт по реконструкції зовнішнього 

освітлення на другорядних вулицях.  
 придбання сучасної спеціалізованої техніки для комунальних 

підприємств;  
 впровадження на підприємствах комунального господарства 

енергозберігаючих технологій та зменшення споживання природного газу та 
електроенергії;  

 реорганізація житлово-комунальних підприємств;  
 покращення стану житлового фонду, шляхом проведення 

капітального ремонту;  
 формування ефективного власника житла шляхом створення нових 

ОССБ;  
 проведення реконструкції, поточного та капітального ремонту 

міських доріг, пристосування вулиць і переходів для потреб осіб із 
функціональними вадами (зокрема, інвалідів у колясках);  

 проведення робіт по озелененню міста, висаджування квітів та 
впорядкування газонів;  

 заміна теплових мереж на сучасні трубопроводи в поліуретановій 
ізоляції;  

 корегування тарифів на житлово-комунальні  послуги у разі зміни 
вартості складових тарифу; 

 впровадження комплексної системи санітарної очистки, яка 
базується на організації роздільного збирання твердих побутових відходів із 
подальшим їх сортуванням на спеціальних технологічних лініях; 

 реалізація заходів Програми покращення санітарного та 
екологічного стану р.Уж та її притоки р.Кремно на 2011-2015р.  
 Очікувані результати  

 поліпшення технічного стану будинків та житлових умов громадян;  
 оснащення житлового фонду міста приладами обліку використання 

води і теплової енергії; задоволення потреб мешканців міста у якісній питній 
воді та якісних комунальних послугах;  

 економія енергоресурсів внаслідок заміни обладнання на менш 
енергоємне, впровадження енергозберігаючих технологій;  

 поліпшення технічного стану ліфтового господарства,; 
 поліпшення санітарного стану міста; благоустрою прибудинкових 

територій  та екологічного стану міста; 
 покращення експлуатаційних якостей інженерних споруд та мереж, 

продовження терміну їх експлуатації;  

Мета програми 
Бюджет 

програми на 
2013 р 

Відповідальні.  
виконавці 

«Програма реформування  і розвитку житлово-комунального господарства м. Коростеня 
на 2010-2014 роки».  

Захист споживачів, підвищення рівня забезпеченості 2 690 тис.грн. Управління ЖКГ, 
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населення житлово-комунальними послугами в 
необхідних послугах, високої якості та за 
доступними цінам.  

підприємства ЖКГ 

«Програма «Околиця-2» 
Програма направлена на поліпшення рівня 
благоустрою прибудинкових третируй, житлового 
фонду, вулиць, створення привабливих умов 
проживання для мешканців околиці міста» 

--  Управління ЖКГ, 
підприємства ЖКГ 

«Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2013-2017 р.»   
Програма направлена на посилення безпеки 
дорожнього руху, поліпшення експлуатаційних 
властивостей міських доріг, тротуарів, об’єктів 
дорожньої безпеки, вуличного освітлення.  

3 620  тис.грн.  Управління ЖКГ, 
підприємства ЖКГ 

Програма сприяння створенню ОСББ на 2009-2014 роки 
Програма направлена на створення ефективного 
власника житлового фонду, надання допомоги 
мешканцям у створенні ОССБ, експлуатації 
житлового фонду.  

474,8  тис.грн. Управління ЖКГ, 
підприємства ЖКГ 

Програма розвитку та збереження зелених зон м.Коростеня на 2011-2015 роки. 
Метою програми є охорона., збереження та 
відтворення існуючих зелених насаджень, їх 
гармонійне поєднання з ландшафтом міста 
Коростеня,  утримання у здоровому впорядкованому 
стані, створення та формування 
високодекоративних, стійких до несприятливих 
умов навколишнього природного середовища 
насаджень, що забезпечить збалансований розвиток 
міської зеленої зони на виконання нею екологічних 
соціально-економічних функцій.  

Кошти 
підприємств  

Управління ЖКГ, 
підприємства ЖКГ 

Програма з утримання  та поточного ремонту об’єктів благоустрою міста на 2012-2017 р. 
Метою програми є здійснення ефективних та 
комплексних заходів з утримання території міста в 
належному санітарному стані, поліпшення його 
естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього 
освітлення, технічного обслуговування та поточного 
ремонту об’єктів благоустрою, збереження об’єктів 
загального користування, а також природних 
ландшафтів, інших природних комплексів та 
об’єктів.  

5 049,2  тис.грн. Управління ЖКГ, 
підприємства ЖКГ 

Програма покращення санітарного та екологічного стану р.Уж та її притоки р.Кремно на 
2011-2015 рр. 

Метою програми є відновлення та забезпечення  
сталого функціонування екосистеми, екологічно 
безпечних умов життєдіяльності населення і 
господарської діяльності та захисту водних ресурсів 
від забруднення та виснаження.  

-  Управління ЖКГ, 
підприємства ЖКГ 

Програма підтримки діяльності громадської організації «захисники тварин» на 2011-
2015 роки  

Будівництво притулку безпритульних тварин, відлов 
безпритульних тварин, проведення заходів 
стерилізації  

170,0 тис.грн Управління ЖКГ, 
громадська 
організація  
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5. Безпека життєдіяльності  

5.1 Охорона навколишнього природного середовища. 
Попередження надзвичайних ситуацій. 

Завдяки вжитим заходам щодо запобіганням надзвичайним ситуаціям  в 
місті в 2012 році вдалось зменшити кількість загиблих на водних об’єктах, 
так в 2012 році загинула одна особа (в 2011 - 3 особи); зменшилась кількість  
загиблих при пожежах і вибухах, так в 2012 році не було жодного випадку 
загибелі людей (в 2011 - загинуло 4 особи).  

За підсумками І півріччя 2012 року міській відділ з питань надзвичайних 
ситуацій зайняв друге місце серед 24 управлінь та відділів Житомирської 
області. 

Основні проблемні питання: 
 зменшення кількості радіоточок як у населення так і на 

підприємствах, зменшення кількості електросирен, застаріле обладнання 
системи централізованого оповіщення; 

 відсутність фінансування для обладнання хімічно-небезпечного 
підприємства КП «Водоканал» системою раннього виявлення надзвичайних 
ситуацій, забезпечення персоналу підприємства засобами індивідуального 
захисту;  

 відсутність фінансування «Програми забезпечення пожежної 
безпеки м. Коростеня на 2011-2015 роки»;  

 аварійний стан гідроспоруд в с. Поліське та в районі Коростенського 
району електромереж. 
 Основні напрямки розвитку галузі:   

 проведення командно-штабних тренувань з органами управління та 
силами цивільного захисту; виконання навчальних програм з цивільного 
захисту в навчальних закладах; 

 проведення «Тижня безпеки життєдіяльності дитини», «Дня 
цивільного захисту» в закладах освіти; змагань юних рятувальників «Школа 
безпеки»; оглядів-конкурсів «На кращу навчально-матеріальну базу об’єктів 
господарської діяльності», «На кращій консультаційний пункт КВЖРЕП»; 

 перевірки системи оповіщення; стану утримання захисних споруд; 
 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в засобах масової 

інформації щодо правил безпеки життєдіяльності, порядку дій при загрозі 
або виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та 
соціального характеру. 
    
 
  Очікувані результати: 

 підвищення безпеки життєдіяльності населення міста; 
 підвищення рівня готовності органів управління та сил цивільного 

захисту до дій за призначенням; 
 підвищення загального рівня техногенно-екологічної безпеки на 

території міста. 



 38 

 «Програма забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах  
на період 2011-2015 років» 

Мета програми: Попередження нещасних випадків на водних об’єктах, підвищення рівня 
готовності міської комунальної рятувальної служби на воді до пошуку та рятування людей,  
створення безпечних умов для користування водними об’єктами та організації відпочинку на 
воді. 

Заходи Сума 
фінансування 

Відповідальні.  
виконавці 

1. Планування території пляжу, обладнання 
туалетами, роздягальнями. 
2. Здача щорічного обов’язкового технічного 
мінімуму спеціалістами рятувальної служби в 
Київській морській школі.  
3. Виготовлення та встановлення на пляжі та місцях 
масового відпочинку населення стендів із 
матеріалами щодо попередження нещасних випадків 
на воді. 
4. Проведення місячника з дотримання правил 
безпеки на воді, розробка, виготовлення та 
розповсюдження друкованих засобів інформації 
(листівки, бюлетені, буклети); 

Міській бюджет  
- 35,8 тис.грн. 

Платні послуги, 
які 

надаватимуться 
міською 

комунальною 
рятувальною 

службою на воді 
та надходження 
від юридичних 

та фізичних осіб. 

Відділ з питань  НС, 
правління  ЖКГ, 
міська комунальна 
рятувальна служба 
на воді,  КВГП  

«Програма забезпечення пожежної безпеки м. Коростеня на 2011-2015 роки». 
Мета програми: розв’язання проблем захисту населення і довкілля від пожеж та їх наслідків, 
визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки, організаційні 
засади її функціонування, зміцнення матеріально – технічної бази. 
 1. Просочення вогнетривким розчином дерев’яних 
конструкцій горищних приміщень.  
2. Оснащення приміщень адміністративних корпусів 
та складських приміщень установками пожежної 
сигналізації та системами оповіщення про пожежу. 
3. Придбання основних засобів протипожежної 
безпеки (вогнегасники  порошкові та вуглекислотні). 
4. Придбання запчастин, паливо-мастильних 
матеріалів, пожежно-технічного обладнання для 8-ої 
СДПРЧ.  
5. Проведення конкурсів, виставок, вікторин та 
інших заходів на пожежну тематику, щомісячне 
проведення в навчальних  та дошкільних закладах 
міста Дня знань з обережного поводження з вогнем. 
6. Ремонт та заміна пожежних гідрантів на території 
міста. 
 
 
 

Міській бюджет 
44,6 тис.грн., 

кошти 
підприємств, 

установ та 
організацій 

комунальної 
власності. 

Служба цивільного 
захисту в місті 
Коростень та 
Коростенському 
районі, відділ 
освіти, відділ 
культури і туризму, 
ЦМД, управління  
ЖКГ, підприємства, 
установи та 
організації 
комунальної 
власності. 
 

Комплексна програма запобігання та ліквідації наслідків підтоплення території міста на 
період 2011-2015 років. 

Мета програми: попередження надзвичайних ситуацій пов’язаних із підтопленням території 
міста та готовності сил та засобів спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств, 
установ та організацій міста до ліквідації наслідків підтоплення. 
1. Добудова водовипускних споруд зливової 
каналізації.  
2. Відновлення функціонування водовідводів 

Міській бюджет 
– 2,7 тис.грн.,  

державний 

Управління ЖКГ, 
КП «Водоканал», 
КП «ШЕД», 
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мікрорайонів Київський масив, Центральний, 
Коростень – Подільський. 
3. Реконструкція греблі в районі м’ясокомбінату. 
4. Придбання пересувних насосних установок. 
5. Проведення інвентаризації та ведення обліку 
дренажних систем. 
6. Очищення річки Уж в районі водозабору.  

бюджет підприємства міста  
згідно договорів. 
 

 
5.2 Зміцнення законності і правопорядку, захисту прав і свобод 

громадян.  
Протягом 11 місяців 2012 року на 39,7% збільшилась кількість 

повідомлень та іншої інформації про злочини та події, які надійшли до 
Коростенського міськвідділу і становить 4916 заяв. Викликає занепокоєння 
зростання кількості скоєних особливо тяжких злочинів 2012 рік - 12 (2011 – 
4), тяжких злочинів 2012 рік - 185, (2011-153), однак зменшилось число 
злочинів невеликої тяжкості 2012 рік - 68, (2011-82). Збільшилось число 
умисних вбивств 2012 - 5, (2011-1). Також збільшилось число дорожньо-
транспортних пригод 2012 - 11, (2011-5).  

В 2012 році збільшена кількості нарядів по охороні громадського 
порядку в місті та районі, проведення оперативно-профілактичних 
відпрацювань мікрорайонів та окремих населених пунктів. 

Згідно статистичних даних основним фактором збільшення рівня 
злочинності на даний час являється стовідсоткова реєстрація органам 
внутрішніх справ заяв та повідомлень громадян та об'єктивне прийняття 
рішень по вказаним заявам. В свою чергу це свідчить про збільшення довіри 
простих громадян до працівників міліції, так як зросла кількості звернень 
громадян до органів внутрішніх справ. 

Проблемні питання галузі: 
1. Відсутність дільничних пунктів міліції де здійснюється прийом 

громадян.  
2. Відсутність комп’ютерного техніки для дільничних інспекторів 

міліції. 
3. Відсутність автотранспорту дільничних інспекторів міліції. 
4. Напрацюють засоби відео спостереження по місту Коростень. 
Інструментом для досягнення поставленої мети є Комплексна програма 

профілактики злочинності в м. Коростені на 2011-2015 роки.  
 
 
Напрямки розвитку  
1. Аналізувати стан злочинності та правопорушень на території м. 

Коростень, виявляти причини та умови, що зумовлюють негативні тенденції, 
для подальшого оперативного реагування.  

2. Проводити комплексні оперативно-профілактичні відпрацювання м. 
Коростень із залученням відповідних служб.   
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3. Продовжити проведення рейдів з представниками громадських 
організацій, депутатами по. перевірці відповідності чинному законодавству 
роботи торгівельних закладів всіх форм власності, недопущенню порушень 
режиму роботи закладів громадського харчування, виявляти торгівельні 
заклади, які здійснюють продаж алкогольних та тютюнових виробів 
неповнолітнім. 

4. Тримати на особистому контролі категорію неповнолітніх, які 
жебракують, встановити по кожному випадку причини бездоглядності 
дитини, вживати заходи щодо її подальшого влаштування. 

5. З метою пропаганди здорового способу життя, боротьби з 
вживанням наркотичних та токсичних речовин, профілактики СНІДу, 
алкоголізму проводити профілактичні заходи та виявляти дорослих осіб, які 
втягують неповнолітніх до протиправних дій. 

6. Продовжити проведення рейдів по виявленню вогнищ 
самогоноваріння, та притягненню винних осіб до відповідності згідно 
чинного законодавства. 

 
 
Секретар міської ради                                                      В.Ходаківський 

 
 


