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1. Промисловість та інноваційна діяльність 
Позитивну динаміку демонструють підприємства промислового 

комплексу міста, загальний обсяг виробництва яких у 2012 році склав 
1337,7млн. грн., що перевищує аналогічний показник минулого року на 
63,4% або майже на 521,1млн.грн.  

2012 рік  (з МДФ) 2012 р (без МДФ) Індекс виробництва 
Показник  2011 рік, 

млн..грн.  Млн..грн. % до 2011 р млн..грн. % до 2011р по 
області 

по 
Україні 

Обсяг 
виробництва  816,2 1337,3 163,8 848,3 103,9 116,6 98,2 

Слід зазначити, що у 2012 році до складу основного кола  промислових 
підприємств був включений ПрАТ „Коростенський завод МДФ”, показники 
роботи якого суттєво вплинули на збільшення обсягів виробництва 
промислової продукції по місту Коростеню в цілому.  

Динаміка виробництва промислової продукції у 2012 році 
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Без урахування результатів роботи ПрАТ „Коростенський завод 

МДФ” обсяг виробництва промислової продукції становив 848,3 млн. грн. 
Тим не менш загальногалузевий обсяг виробництва у 2012 році перевищив 
прогнозований Програмою соціально-економічного розвитку міста рівень 
(808,8 млн. грн) на 4,9%. 

 
Назва галузі 2011 факт1, 

млн..грн 
2012 рік факт, 

млн.грн 
2012 р у % 
до плану 

2012 р. у % 
до 2011р.  

Машинобудівна галузь  91,6 125,4 133,3 136,9 
Легка промисловість 4,5 4,0 102,6 92,0 
Харчова промисловість 28,9 26,9 93,4 92,9 
Добувна  галузь 26,3 30,4 106,3 115,6 
Виробництво електричного, 
електронного, оптичного 
устаткування  

10,8 17,5 171,6 161,2 

Целюлозно-паперова галузь  0,5 0,7 140,0 156,3 

                                                
1  З урахуванням індексу цін виробників промислової продукції 103,7% 
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Хімічна промисловість  187,5 215,1 131,7 114,7 
Виробництво гумових та 
пластмасових виробів  

8,7 20,1 100,5 230,9 

Металургійне виробництво  174,6 169,6 99,5 97,1 
Виробництво іншої 
неметалевої продукції  

282,8 238,6 80,5 84,4 

ВСЬОГО: 816,2 848,3 104,9 103,9 
Основний приріст обсягів виробництва забезпечили такі галузі 

промисловості, як: виробництво гумових та пластмасових виробів (230,9%), 
машинобудівна (136,9%), добувна (115,6%), хімічна (114,7%) та виробництво 
електричного, електронного та оптичного устаткування (161,2%).  

В абсолютних величинах лідирує машинобудівна промисловість, обсяг 
виробництва якої зріс на 33,8 млн.грн, виробництво гумових та пластмасових 
виробів – на 11,4 млн.грн, виробництво електричного, електронного та 
оптичного устаткування – на 6,6 млн. грн. 

По деяким галузям промисловості міста у 2012 році відбулось 
скорочення обсягів виробництва, а саме: підприємства харчової 
промисловості спрацювали на 92,9%, виробництво іншої неметалевої 
продукції скоротилось на 15,6%. Основною причиною зменшення обсягів 
виробництва є зменшення замовлень та попиту на промислову продукцію 
підприємств вказаних галузей (ПрАТ „ІнтерТайл” та ПрАТ „Коростенський 
завод залізобетонних шпал”), що в свою чергу призводить і до тимчасового 
припинення виробництва на них. 

Тим не менш, підприємства міста Коростеня не припиняють працювати 
над підвищенням конкурентноспроможності власної продукції на ринку, 
шукають оптимальні шляхи розвитку, впроваджуючи новітні технології і 
удосконалюючи процес виробництва. 

Стійке зростання обсягів виробленої продукції спостерігається на ПАТ 
„Коростенський завод хімічного машинобудування” (майже на 50%, 
порівняно з 2011 роком), що обумовлено постійним характером замовлень на 
вироби вказаного підприємства та їх досить високою вартістю. На 
підприємстві проводиться комплекс робіт по скороченню втрат теплової 
енергії у виробничих цехах, оновлено 17 одиниць технологічного 
обладнання. 

На ПрАТ „Коростенський завод МДФ” в 2012 році було модернізовано 
очисні споруди, що забезпечили проектну очистку технологічних стоків. 

 ПАТ „Коростенський кар’єр” з метою збільшення потужностей 
виробництва здійснив оновлення основного виробничого устаткування 
(дробарка первинного дроблення та встановлення нового грохоту), на що 
спрямовано близько 9 млн.грн. 

ТОВ „Елізіумпласт” в 2012 році майже в 2,5 рази збільшило свій обсяг 
виробництва порівняно з попереднім роком. В березні 2012 року вказане 
підприємство розпочало випуск продукції нової серії «Економ». Ретельно 
розроблена технологія дозволила створити новий конкурентноспроможний 
продукт з доступною ціною, зберігши при цьому його якість на високому 



 5 

рівні.   
У звітному році ПП ФФ НВО "Ельфа" було відзначене премією 

European Bussines Association – підприємство отримало звання «Best 
Enterprise Of Europe» («Краще підприємство Європи»). Дана премія щорічно 
присуджується підприємствам різноманітних галузей, що демонструють 
кращі результати розвитку бізнесу, активну інноваційну політику та дієвий 
менеджмент. Крім того, переможцем може стати лише лідер свого сегменту. 

На підприємстві ПАТ „Коростенський завод „Янтар” у 2012 році 
освоєно виготовлення трьох видів лаків за сучасною рецептурою та 
технологією виробництва. 

Відповідно нарощуються обсяги реалізації продукції промисловості 
міста, темпи яких є найвищими в області і згідно статистичних даних 
становлять 125,5% від рівня 2011 року (113% по області). Питома вага 
реалізованої продукції підприємствами міста в загальнообласному обсязі 
складає 10,6%.  

Необхідно відмітити, що місто Коростень лідирує в обсязі реалізованої 
продукції у розрахунку на одну особу населення. Так, середньобласний 
показник за 2012 рік становить 11,7 тис. грн., в той час як по місту 
Коростеню він складає 24,2 тис. грн. (майже в 2 рази більше). 

Всього станом на 01.01.2013 р. на промислових підприємствах міста 
(основного кола) працює 3561 особа, що на 309 осіб або на 9,5% більше, ніж 
в 2011 році. 

Середньомісячна заробітна плата по промисловості міста в 2012 році у 
порівнянні з минулим роком зросла на 477 гривень і становить 2 751 грн., 
проти 2274 грн. в 2011 році. 

Загальна сума боргу із виплати заробітної плати на 01.01.2013 року 
становила 1101,1 тис.грн., при цьому заборгованість підприємств-банкрутів 
складає 95,3%. Заборгованість по економічно активних підприємствах 
становить 52,1 тис.грн. і включає суму заборгованості з компенсаційних 
виплат працівникам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.  

 
2. Енергетичні ресурси та енергозбереження  

Протягом 2012року всім споживам міста забезпечувалось безперебійне 
постачання природного газу, електроенергії, тепла та холодної води.  

Теплозабезпечення  
В 2012 році КП «Теплозабезпечення» реалізовано 155,9 тис.Гкал 

теплової енергії, що на 6,8% більше 2011 року.  Найбільшими споживачами 
теплової енергії є населення (79,2% від всієї відпущеної теплової енергії).  

Збільшення реалізації тепла відбулось за рахунок прийняття в 
комунальну власність двох гуртожитків, які стали споживачами теплової 
енергії КП «Теплозабезпечення». В той же час за рахунок погодних умов 
(підвищення температури на вулиці) – зменшилось споживання по 
підприємствам та установам міста.   

З 1 листопада 2011 року для підприємств, установ та організацій на 
35,5% збільшився тариф на теплову енергію.   
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Проблемним залишається ріст заборгованості за спожиту теплову 
енергію, яка станом на 01.01.2013 року становить 18,6 млн.грн., що на 30,8 % 
(4,4 млн.грн.) більше ніж була на початку звітного року. Значна сума 
заборгованості припадає на  населення міста та бюджетні установи.  

Рівень оплати за спожиті послуги зріс лише на 0,4% і становить 92,6%.  
Назва показника Одиниця 

виміру 2011 р. 2012 р. 2012 р. у % 
до 2011 р. 

Теплозабезпечення  
Реалізовано теплової енергії всього 

- населенню 
- підприємствам 
- бюджетним установам та організаціям 

тис.Гкал 

145,865 
108,545 
24,071 
13,249 

155,872 
123,458 
22,120 
10,294 

106,8 
113,7 
91,9 
77,7 

Діючі тарифи за опалення для: 
- населення 
- підприємств 
- бюджетних установ та організацій 

грн./Гкал 

 
292,43 
554,12 
540,59 

 
292,43 
749,38 
732,36 

 
100 

135,2 
135,5 

Заборгованість за теплову енергію по 
споживачам тис.грн. 14263,4 18659,1 130,8 

Рівень оплати за спожиті послуги % 92,2 92,6 100,4 
Водопостачання та водовідведення  
В 2012 році КП «Водоканал» відпущено 2231,6 тис.м³ води, що на 3,3% 

менше ніж в 2011 році. Найбільшими споживами є населення міста (71,4%). 
Підприємства міста споживають 22% від  всієї відпущеної води, в той же час 
вони зменшили споживання в звітному році майже на 11%. Зменшення 
відбулось за рахунок тимчасового припинення роботи ПрАТ «Коростенський 
завод МДФ» та внесенням змін до технологічного процесу виробництва.   

На рівні 2011 року залишилось водовідведення: в 2012 році прийнято 
стоків 2177,5 тис.м³.  

В 2012 році тариф на воду залишився на рівні 2011 року для всіх 
споживачів міста. Слід відмітити, що на майже на 10% збільшився рівень 
оплати за надані послуги по населенню міста та на 1,3% по підприємствам 
міста.   

Назва показника Одиниця 
виміру 2011 р. 2012 р. 2012 р. у % 

до 2011 р. 
Водопостачання та водовідведення  

Відпущено води, всього 
- для населення 
- для бюджетних установ 
- для підприємств 

тис. м³ 

2307,1 
1606,6 
152,8 
547,7 

2231,6 
1594,0 
146,7 
490,9 

96,7 
99,2 
96,0 
89,6 

Прийнято стоків, всього  
- від населення 
- від бюджетних установ 
- від підприємств 

тис. м³ 

2177,4 
1507,8 
158,1 
511,5 

2177,5 
1495,9 
153,2 
528,4 

100,0 
99,2 
96,9 

103,3 
Тариф на воду/ на стоки  

- для населення 
- для бюджетних установ 
- для підприємств 

 
грн./м³ 

 
4,54/3,60 
4,91/3,88 
6,31/4,57 

 
4,54/3,60 
4,91/3,88 
6,31/4,57 

 
100,0 
100,0 
100,0 

Заборгованість за спожиту послугу 
водопостачання та водовідведення  Тис.грн.  3070,0 

 
3340,0 

 
108,8 
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- населення 
- бюджетні установи  
- підприємства міста  

2212,3 
202,7 
655,0 

2427,5 
90,6 
822,5 

109,7 
44,7 

125,6 
 Рівень оплати за спожиті послуги 

- населенням 
- підприємствами  

% 
 

90,1 
96,7 

 
99,1 
98,0 

 
110,0 
101,3 

 
Електрична енергія  
В 2012 році вартість електричної енергії для підприємств та установ 

міста збільшилась на 8%, в той же час для населення залишилась на рівні 
2011 року.  

Назва показника Одиниця 
виміру 2011 р. 2012 р. 2012 р. у %  

до 2011 р. 
Електрична енергія  

Вартість електричної енергії 
- для підприємств, установ, організацій   
- для населення  

Грн.. 
 

1,05 
0,28 

 
1,14 
0,28 

 
108,05 

- 
Заборгованість за електричну енергію: 

- населення міста та району 
- місцевого бюджету 
- державного бюджету 

Тис.грн. 

484,7 
471,8 

0 
124,9 

965,8 
842,3 

3,1 
120,5 

199,3 
178,5 
100,0 
96,4 

Проблемним питанням в галузі електропостачання, це збільшення 
заборгованості за надані послуги населенням, враховуючи той факт, що 
тариф для даної категорії споживача залишається незмінним.  

 
Газопостачання  
Протягом 2012 року відпущено 28,8 млн.м³ газу, що на 4,3% більше ніж 

в 2011 році. Протягом звітного року тарифи на газопостачання не 
змінювалися і залишилися на рівні 2011 року. Позитивним є зменшення 
заборгованості населення за спожитий газ. Заборгованість по підприємствам  
та бюджетним установам відсутня.  

В 2012 році ПАТ «Житомиргаз» було введено в експлуатацію 320 м 
газових мереж, в зв’язку з будівництвом газової котельні Міського будинку 
культури.   

 
Назва показника Одиниця 

виміру 2011 р. 2012 р. 2012 р. у % 
до 2011 р. 

Газоспоживання  
Відпущено газу споживачам млн..м³ 27,6 28,8 104,3 
Вартість природного газу  

- для підприємств, установ, організацій  
- для населення: 

з лічильниками  
 до 2500 м3 
 до 6000 м3 
 до 12000м3 
без лічильників  

грн.. за 
1,0 тис.м³ 

 
 
 
 

грн../1 м ³ 

 
4715,2 

 
 

0,7 
1,1 
2,2 
0,8 

 
4715,2 

 
 

0,7 
1,1 
2,2 
0,8 

 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

Заборгованість населення за природний газ  тис.грн. 2028,91 1721,013 84,0% 
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3. Розвиток земельних відносин.  
В 2012 році від продажу 12 земельних ділянок площею 1,9 га до 

бюджету міста надійшло 2130,4 тис. грн. проти 575 тис в 2011 році та від 
оренди землі 5 млн. 76 тис грн. проти 3 млн. 702 тис. грн. в 2011 році. 

За минулий рік передано в оренду та поновлено договори 236 земельних 
ділянок. До орендарів надіслано 98 повідомлень щодо закінчення строків 
договорів оренди та вчасного їх поновлення, направлено 18 попереджень 
щодо заборгованості по орендній платі. Видано 556 державних актів права 
власності на земельні ділянки, 225 актів постійного користування та 668 
ділянкам присвоєно кадастрові номери. 

Проект по зміні меж міста пройшов погодження у Комітетах Верховної 
Ради України. На даний час очікується прийняття відповідного рішення 
Верховною Радою України.  

Підготовлено та погоджено 74 висновки по проектах землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність чи надання у користування, 
зареєстровано 465 висновків на відведення земельних ділянок громадянам та 
підприємцям міста. підготовлено та видано 56 будівельних паспортів забудов 
земельних ділянок, та видано 78 містобудівних умов та обмежень забудов 
земельних ділянок. 
4. Архітектура, містобудування, будівельний комплекс  

Архітектура та містобудування  
В 2012 році затверджено план-схему садибної забудови на 100 ділянок 

в районі вулиці Зв’язківців і на 20 в районі вулиці Чолівської.  
Внесені зміни та доповнення до назв вулиць та провулків 

запроектованих житлових кварталів.  
Розроблено попередні ескізні пропозиції перенесення пам’ятника 

Т.Г.Шевченка до міського будинку культури та проект благоустрою для 
розміщення дитячого майданчика біля міського будинку культури. 

Підготовлено та погоджено 74 висновки по проектах землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність чи надання земельних 
ділянок у користування, 465 висновків на відведення земельних ділянок 
громадянам та підприємцям міста. Підготовлено та видано 56 будівельних 
паспортів забудов земельних ділянок та 78 містобудівних умов та обмежень 
забудов земельних ділянок. 

Згідно статистичних даних по місту Коростеню в 2012 році  прийнято в 
експлуатацію 2,5 тис м² житла, що складає 1,4% до загального показника по 
області і є найменшим показником серед міст області 

Прийняття в експлуатацію житла по містах за 2012 рік 
Міста  тис.м² 2012 р у % до 2011р. 

Житомирська область  173.7 107,0 
м.Житомир 55,8 76,7 
м.Бердичів 9,1 93,0 
м.Коростень 2,5 64,4 
м.Малин 3,1 79,5 
м.Нов.-Волинський 15,1 134,3 

За минулий рік було введено в експлуатацію 26 будинків площею 
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3,2тис.м2. Для порівняння цікавим є той факт, що в 2010 році було введено 34 
будинки, тобто на 8 більше, площею 3,1 тис.м2 що на 100м2 менше.  

Також в минулому році введено в експлуатацію 39 об’єктів 
підприємницької діяльності (магазини, офіси, перукарні тощо) загальною 
площею – 7,1 тис.м2  для порівняння, за аналогічний період 2011 р. таких 
об’єктів було 19.  

Показник Од. 
виміру 2010 р. 2011 р. 2012 р 2012 р у % 

до 2011 р 
Введено в експлуатацію 
житлових будинків  
загальною площею  

буд. 
 

тис.м² 

34 
 

3,1 

28 
 

3,7 

26 
 

3,2 

92,8 
 

86,5 
Введено в експлуатацію об’єктів 
підприємницької діяльності 
загальною площею 

об. 
 

тис.м² 

12 
 

1,6 

19 
 

8,1 

39 
 

7,1 

в 2,1 р 
 

87,6 
За 2012 р. введено в експлуатацію 12 гаражів загальною площею 352,1 

м². Продовжується робота по знесенню самовільно встановлених гаражів на 
прибудинкових територіях міста. За 2012 рік попереджено 28 власників 
самовільно встановлених гаражів. 

Будівельний комплекс  
В 2012 році діяльність будівельного комплексу міста характеризується 

розбудовою деяких об’єктів перед ЄВРО2012, а також рядом робіт з 
будівництва місцевого значення. Згідно статистичних даних в місті 
зареєстровано сім будівельних організацій серед яких можна відмітити  
БМЕУ 4, ЕП-647, ТОВ «Грань»,  Коростенська філія ДП «Облавтодор», ТОВ 
«Газсервіс», МПП «Атланбудсервіс», ТОВ «АРМ-електро».  Ці організації 
проводять свої будівельні роботи як на території міста Коростень так і за 
його межами в інших містах України.  

Показники діяльності будівельних організацій м. Коростень за 2012 рік  

Показники Од. 
виміру 2011р 2012р. 2012 р. у 

% 2011 р. 
Обсяг виконаних будівельно-монтажних 
робіт млн..грн. 43,8 43,0 98 

Кількість працюючих Чол.. 667 619 93 
Обсяг інвестицій в основний капітал тис. грн. 14 9,5 68 
Обсяг підрядних робіт млн.грн. 41,0 41,8 101 
Середньомісячна заробітна  плата грн. 3647,0 2782,6 76 

Зменшення обсягів будівельних робіт частково пояснюється кризовими 
явищами, збільшенням обсягів виконання робіт приватними підприємцями та 
фізичними особами які мають відповідні ліцензії, оскільки в силу різного 
оподаткування великі підприємства не можуть конкурувати з ними по 
цінових пропозиціях на малих об’єктах, а ці обсяги не включаються до 
статистичної звітності. Друга причина це відсутність в минулому році 
фінансування на будівництво хірургічного корпусу, яке в 2011 році 
становило 11,5 млн.грн. і частину цих робіт виконували наші місцеві 
організації.  

В минулому році були виконані роботи по ремонту об’єктів відділу 
освіти на загальну суму близько 750 тис грн., культури – на 1 млн.грн. та 



 10 

медицини  - на 150 тис грн.  
Серед основних об’єктів які реконструювалися - це міський будинок 

культури де збудовано нову газову котельню, встановлений за благодійні 
кошти сім’ї Матусєвичів в парку ім. М.Островського пам’ятник Добрині 
Никітічу. 

Поступового розвитку набирає виробництво будівельних матеріалів на 
території міста.  

Наявність на основних  підприємствах міста Коростень потужностей з  
виробництва будівельних матеріалів 

Номенклатура продукції Од. 
виміру  

Проектна 
потужність 

Випуск за 
2012 р 

2012 р у % 
до 2011 р. 

Елементи конструкції збірні для 
будівництва р цементу, бетону  
ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» 

тис.м.³/рік 111,7 55,3 98,8 

Блоки із ніздрюватого бетону 
ТОВ «Астафе» тис.шт./кв. 39,6 47,2 205 

Збірні залізобетонні вироби 
ТОВ «Астафе» м²/міс 432 443,8 162 

Нерудні будівельні матеріали 
ПАТ «Коростенський кар’єр» тис.м³ 617,3 459,4 95,6 

Плитка керамічна облицювальна 
ПрАТ «ІнтерТайл»  тис.м² 104,7 162,2 119 

За рахунок залученних коштів забудовника на розвиток інфраструктури 
міста до міського бюджету в 2012 році надійшло 590,6 тис грн.   

 
5. Транспортний комплекс міста  
Автомобільний транспорт 

У місті Коростені налагоджена достатньо ефективна система 
транспортного обслуговування населення, яке включає перевезення 
пасажирів в режимі маршрутного та звичайного таксі. 

Завдяки своїй економічності та доступності широким верствам 
населення, найбільш поширеним видом пасажирських перевезень у місті є 
перевезення міськими автобусами в режимі маршрутного таксі, який 
постійно розвивається і має тенденції до нарощування обсягів. 

Відповідно до договорів про організацію транспортного 
обслуговування населення, укладених з виконавчим комітетом Коростенської 
міської ради у 2011 році, роботу міського автомобільного транспорту 
забезпечують 5 перевізників.  

Міська маршрутна мережа включає 14 автобусних маршрутів 
загальною протяжністю 105,9 км., які щоденно обслуговують 38 автобусів. 
При цьому щільність маршрутної мережі по місту становить 3,1 км/ км² , що 
перевищує середній рівень цього показника, який складає 2-2,5 км/ км² по 
малих та середніх містам і 4-6 км/ км² в мегаполісах. 

На території міста налічується 152 автобусних зупинки, на яких 
встановлені оновлені в 2012 році таблички з графіками руху автотранспорту. 
30 зупинок передані у користування суб’єктам підприємницької діяльності, в 
яких розміщуються сучасні торгівельні павільйони. 
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Загальна кількість перевезених пасажирів у 2012 році склала близько 
6,67 млн.чол. За останні 3 роки 
відсоток зростання склав 13,3%. 
Послугами міського пасажирського 
транспорту щоденно користується 
1/3 населення міста.  

Виконавчий комітет своєчасно 
реагує на звернення та пропозиції від 
перевізників та мешканців міста 
щодо удосконалення існуючої 
маршрутної мережі. За 2012 рік 
опрацьовано 40 скарг громадян на роботу міського транспорту, оперативно 
вносились зміни в графіки руху автобусів, в залежності від обставин, що 
складаються на певний період часу, та потреб мешканців міста.  

Крім того, на звернення мешканців міста було здійснено перевірку 
рівня завантаженості автобусів пасажирами з метою встановлення 
необхідності виділення додаткового транспорту в годину-пік в районі 
Хіммашу. В результаті для підвищення якості обслуговування пасажирів на 
маршруті №3 „Залізничний вокзал – Коростень-Подільський - Чигирі”, 
автобус, який курсує по маршруту №10 „Хіммаш-Гастелло”, почав 
виконувати додатковий рейс із зупинки „Гастроном” до Залізничного вокзалу 
о 7:50. За участю перевізників організовувались спеціальні додаткові 
автобусні маршрути або додаткові рейси для вивезення людей з місць 
проведення масових заходів, що пов`язані з релігійними святами або 
загальноміськими заходами. 

Пільгове перевезення пасажирів у міському транспорті міста 
здійснюється за рахунок субвенції із державного бюджету, направленої на 
відшкодування вищевказаних витрат.  

В зв’язку з обмеженістю коштів, які виділяються державою для 
забезпечення безкоштовного проїзду пільгових категорій населення, в 
транспортних засобах міста визначено 1 пільгове місце для безкоштовного 
проїзду пенсіонерів, інвалідів 1 та 2 груп. Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС 
1 та 2 категорій, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 1 категорії та 
потерпілі діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською 
катастрофою, перевозяться за талонами, кількість яких відповідає кількості 
поїздок на місяць відповідної категорії.  

В 2012 році сума субвенції перевізникам для компенсації пільгового 
перевезення пасажирів становить 1 006,99 тис. грн.,  при чому з неї 
профінансовано 962387,36 грн., що становить 95,6% від усієї нарахованої 
суми. Заборгованість станом на 01.01.2013 р. становить 44 604,84 гривень 
(сума компенсації за грудень 2012 року). 

За рахунок перевізників міста безкоштовно та без обмежень 
перевозяться учасники бойових дій та інваліди Великої Вітчизняної війни, 
інваліди по зору 1 групи. 

З метою підвищення якості послуг пасажирських перевезень,  

5889,2

6322,3

6548,7
6672

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

6800

ти
с.

 ч
ол

2009 2010 2011 2012

Динаміка перевезення пасажирів по місту Коростеню



 12 

починаючи з травня 2012 року, в місті Коростені введено в дію систему 
диспетчерського контролю міського транспорту за допомогою приладів GPS-
спостереження в рамках загальноміської програми «Диспетчерський 
контроль пасажирських перевезень в місті Коростені».   

За допомогою новітньої GPS-системи, яка в режимі реального часу 
відображає рух автобусів, їх місцезнаходження, всі затримки в графіках руху 
тощо,  спеціалісти управління економіки мають можливість більш ефективно 
контролювати стан пасажирських перевезень у місті, виявляти причини 
недотримання графіків руху та швидко вживати заходів для усунення 
порушень.  

Одним із результатів впровадження вказаної програми є те, що 
кількість скарг у 2012 по відношенню до 2011 року зменшилась більше ніж 
на третину. 

Протягом останніх років стабілізувалася система перевезень пасажирів 
в режимі звичайного таксі, яка здійснюється юридичними та фізичними 
особами. На сьогоднішній день місто обслуговує 6 служб таксі (одна з яких 
розпочала працювати в 2012 році), які обслуговують близько 140 автомобілів 
та працює 100 приватних перевізників таксі.  

Якість послуг по перевезенню пасажирів на таксі покращилась за 
рахунок застосування радіозв’язку та оновлення автопарку служб таксі. З 
метою покращення якості надання послуг таксі в місті упорядковані 
відповідні стоянки, оформлені їх технічні паспорти. 

Для контролю за дотриманням правил перевезення пасажирів на 
автомобільному транспорті в місті Коростені при міськвиконкомі створена і 
постійно працює відповідна комісія. Комісією здійснюються перевірки по 
виконанню графіків руху автотранспорту,  розглядаються скарги пасажирів, 
заяви і пропозиції, які надходять від організацій міста та населення, 
вживаються заходи по усуненню недоліків. Протягом 2012 року проведено 5 
засідань такої комісії. 

Проблемним питанням у 2012 році було функціонування системи 
паркування міста в зв`язку із встановленою з 01.04.2012 року вимогою щодо 
обов`язкового обладнання паркувальних майданчиків паркоматами.  

Враховуючи той факт, що встановлення паркоматів у місті Коростені 
як з точки зору контролю за надходженням коштів до міського бюджету, так 
і для організації роботи самого оператора-паркувальника (висока вартість 
паркоматів) не має економічної та фінансової доцільності, прийнято рішення 
про розірвання договору на утримання об`єкта благоустрою (майданчика для 
платного паркування) з ФОП Пруговим С.І. та впровадження безоплатного 
паркування на паркувальних майданчиках міста.  

В результаті станом на 01.01.2013 року на території міста Коростеня 
функціонує два відведених майданчика для паркування на 308 паркувальних 
місць, які працюють в режимі безоплатного паркування.  

Не зважаючи на те, що з 01.02.2012 року була підвищена вартість 
граничного тарифу за місце для паркування транспортних засобів з 2 до 3 
грн/год, рівень рентабельності даного виду послуг виявився недостатнім для 
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подальшого розвитку цієї діяльності. 
Враховуючи вищезазначене, сума паркувального збору, що надійшла 

до міського бюджету у 2012 році за період дії платної парковки становить 96 
тис. грн., що майже на чверть (23,7%) менше, ніж за 2011 рік і майже в 2 рази 
менше від запланованої на 2012 рік суми бюджетних надходжень по 
паркувальному збору.  

В результаті законодавчих колізій ускладнився збір плати за послуги з 
паркування автомобілів, що вплинуло на зростання заборгованості по сплаті 
до міського бюджету паркувального збору (станом на 01.01.2013 року її сума 
становить 114 382 грн). 

Вантажні перевезення автомобільним транспортом  
Перевезення вантажів автомобільним транспортом за 2012 рік зросло 

на 53,6%, порівняно з 2011 роком, і становить 2,85 млн. тонн. Вантажооборот 
автомобільного транспорту збільшився на 4,4% і склав 443,7 млн.ткм 
Послуги з вантажного перевезення в місті автомобільним транспортом надає 
ДП «Євротранс» ТОВ «Євро», який в результаті своєї роботи і вплинув на 
загальний показник по місту. 

Показник перевезення вантажів по місту Коростеню є найбільшим по 
області і становить 46,1% від загальнообласного. 

 
Вантажні перевезення автомобільним транспортом по містах 

за січень-листопад 2012 року 

Із розвитком Інтернет-торгівлі дедалі більше затребуваними стають 
послуги служби кур`єрської доставки. У 2012 році в місті було відкрито 
друге відділення-склад „Нової пошти”.  

Крім того у місті продовжують працювати ще три кур`єрські служби, 
які надають послуги з доставки вантажів і кореспонденції по Україні: 
«ІнТайм», «Автолюкс», «Нічний експрес». 

Залізничний транспорт 
В 2012 році, згідно наведених показників Коростенської дирекції 

залізничних перевезень, кількість перевезених вантажів залізничним 
транспортом становить 3 321,7 млн. тонно-км, що на 2,5% менше ніж у 2011 
році і на 7,7% менше планового завдання (3600,0 млн. тонно-км), кількість 
перевезених пасажирів залізничним транспортом склала 1 176,3 млн. 
пасажиро-км, що на 12,6% більше, ніж у минулому році.  

 
Показники 2011 рік 2012 рік 2012 р. у % 

Перевезено вантажів Вантажооборот  

тис.тонн у % до  
 2011р. млн.ткм у % до  

2011р. 
Житомирська область 5946,2 134,6 713,4 100,0 
м.Житомир 823,4 119,1 168,3 114,3 
м.Бердичів 4,3 97,3 0,1 83,9 
м.Коростень 2743,7 151,3 14,0 108,6 
м.Малин 114,6 2006,5 9,3 577,7 
м.Нов.- Волинський 12,0 102,0 1,2 298,8 
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до 2011 р. 
Вантажообіг, млн. т-км 3407,7 3321,7 97,5 
Пасажирообіг, млн. пас-км 1044,3 1176,3 112,6 
Середньоспискова чисельність працюючих, чол..  1761 1741 98,9 

Ключовим напрямком розвитку у 2012 році в галузі залізничного 
транспорту стало забезпечення перевезень пасажирів під час проведення в 
Україні фінальної частини чемпіонату з футболу «Євро 2012». В зв`язку з 
цим було переглянуто розклади руху залізничного транспорту та відмінено 
частину поїздів, що вплинуло на кількісні показники залізничних перевезень 
та торкнулося в першу чергу приміського сполучення.  

При плані пасажирообігу в приміському сполученні 452,0 млн. пас-км, 
його виконання становить 449,76 млн. пас-км (99,5% або на 2,24 млн. пас-км 
менше), що в свою чергу менше рівня 2011 року на 29,79 млн. пас-км (або на 
6,2%). 

За 2012 рік по дільницях Коростенської дирекції прослідувало на 1955 
пар приміських поїздів менше, ніж у 2011 році, що відобразилось на 
зниженні рівня грошових надходжень та рівні пасажирообігу. При середній 
дальності поїздки 40 км в приміському сполученні, дирекцією недоотримано 
близько 59,4 млн. пас-км. 

Крім того, до збитковості даного виду перевезень призводить 
недостатній рівень відшкодування витрат залізниці на перевезення пільгових 
категорій громадян. Так, сума потреби в коштах на компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом, яка у 2012 році 
склала 3 100,0 млн. грн., була профінансована лише на 34,5% в розмірі 
1 071,8 млн.грн. 

 
6. Зв’язок та інформаційні технології 

Послуги зв’язку в місті Коростені надають підприємства ПАТ 
„Укртелеком”, Дистанція сигналізації та зв’язку та оператори мобільного 
зв’язку.  

У 2012 продовжується 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.  

За даними Житомирської філії ПАТ „Укртелеком” надання послуг 
зв`язку в розрахунку на одного жителя міста за 2012 рік становить 178,5 
гривень проти 194,2 гривні у 2011 році. Кількість абонентів фіксованого 
телефонного зв`язку за звітний період скоротилась на 751 номер у порівнянні 
з 2011 роком. 

Скоротилось на 27,8% надходження ПАТ „Укртелеком” від надання 
послуг мережі Інтернет, що обумовлено розширенням ринку інтернет-
провайдерів у місті та посиленням впливу конкурентного середовища. 

Активно розвивається інтернет-провайдер компанія „Оріон-телеком”, 
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яка використовує сучасні оптичні магістралі, що дозволяють забезпечувати 
швидкість передачі даних до 10 Гбт в секунду. Компанією реалізується 
проект „Міська мережа Оріон-Телеком”, метою якого є забезпечення 
абонентів якісними та доступними телекомунікаційними послугами, які на 
першому етопі реалізації програми включають доступ в Інтернет та передачу 
даних, а на другому – надання послуг аналогового та цифрового телебачення 
(друге півріччя 2013 року). 

Наразі мережа Оріон-телеком охоплює близько 500 будинків. 
Крім того, в місті надаються послуги безпровідного доступу в Інтернет, 

мобільного та  3G интернету стандарту CDMA (компанія „Інтертелеком”). 
Станом на 01.01.2013 року у місті Коростені працює 11 відділень 

поштового зв`язку. Такі відділення розташовані в найбільш оптимальних для 
цього місцях і належним чином обладнані. 

 У сучасних умовах працівники поштового зв’язку міста надають 
споживачам біля 50 видів високоякісних послуг.  

Обсяг надання універсальних послуг (пересилання поштової 
кореспонденції, посилок, передплата періодичних видань тощо) 2012 році 
становив 1 224,4 тис.грн, що на 11,6% більше, ніж у 2011 році.  

У структурі основних видів послуг поштового зв`язку в 2012 році 
найбільша частка належала письмовій кореспонденції, обсяг якої становив 
51,6% від сукупного обсягу надання універсальних послуг і майже не 
змінився, порівняно з 2011 роком (51%). Зросла доля поштових відправлень 
(посилок) до 13,4% (11,3% в 2011 році), а частка послуг з передплати 
періодичних видань зменшилась і склала 35% (37,7% у 2011 році).  

Крім того, у звітному періоді було впроваджено 4 види нових послуг, 
які надаються у відділеннях поштового зв`язку міста, а саме: пересилання 
термінових переказів; пересилання грошових переказів з СМС - 
повідомленнями; відправлення електронних повідомлень; кур`єрська 
доставка.  

При цьому обсяг послуг Центру поштового зв`язку „Укрпошти” в 
розрахунку на одного жителя міста у 2012 році склав 18,71 гривень (16,77 
гривень у 2011 році). 
7. Фінансово-бюджетна політика  

За 2012 рік від суб’єктів господарювання по місту Коростеня до 
бюджетів усіх рівнів надійшло 491,3 млн.грн., що на 11,3% більше показника 
2011 року.  

Узагальнена таблиця надходжень до місцевих бюджетів  по місту Коростеню  

Вид бюджету 2010 р 2011 р 2012 р 2012 р. %  у 
до 2011р. 

Державний бюджет 42,4 58,1  56,3 96,9 
Місцевий бюджет 179,6 211,1 240,6 114,0 
Пенсійний фонд 154,7 172,2 194,4 112,9 
Загальна сума надходжень 376,7 441,4 491,3 111,3 

 
Виконання Державного бюджету  
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Згідно звітних даних, до Державного бюджету в 2012 році по 
мКоростень зібрано 56,3  млн.грн. податків і платежів. Планове завдання по 
надходженням на 2012 рік виконано на  93,2%. 

В порівнянні з 2011 роком збір до Державного бюджету зменшився на 
1,8 млн.грн. Надходження зменшилоиь по податку на прибуток  - 4,1 млн.грн. 
(ПрАТ «ТЗ «Трубосталь», ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ», ПП «ФФНВО 
«Ельфа»).  Збільшення відбулось в основному за рахунок податку на додану 
вартість в сумі на 3,5 млн.грн. 

Найбільші  
бюджетонаповнюючі податки 

2011 р 2012 р 2012 у % до 
2011 

Податок на додану вартість 31,7 млн. грн.. 
(54,5%) 

35,2  млн.грн 
(62,5%) 

111,0 

Податок на прибуток підприємств  22,0 млн.грн. 
(37,8%) 

18,0 млн.грн. 
(31,9%)  

81,8 

Протягом року проведено бюджетне відшкодування ПДВ в сумі 7,5  
млн.грн., що майже в два рази перевищує суми відшкодування за 2011 рік.   

Виконання міського бюджету  
Протягом 2012 року до бюджету міста надійшло всіх видів доходів 

(податки, збори та обов’язкові платежі) на загальну суму 240,6 млн.грн., що 
на 28,5 млн. грн.. більше 2011 року.  

Планові показники власних доходів міського бюджету (І та ІІ кошик), 
які доведені Міністерством фінансів України виконані на 95,1%, а 
затверджені міською радою на 93,6%.  

Міжбюджетні трансферти загального фонду з державного та обласного 
бюджетів отримані в сумі 140,2 млн.грн. , в тому числі: 

- дотації вирівнювання із державного бюджету надійшло 100,0%  в 
сумі 41,1 млн.грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року 
дотації вирівнювання отримано на  3,8 млн.грн.  більше. 

- отримано субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам по 
загальному фонду 90,3 млн.грн. Недоотримано міським бюджетом субвенцій 
в сумі 3,3 млн.грн.  

До спеціального фонду міського бюджету міста надійшло 19,0 млн. грн. 
В порівнянні з минулим роком  цей показник зменшився на 0,9  млн.грн.  

До бюджету розвитку надійшло 9,3 млн.грн., порівняно з минулим 
роком надходження збільшились на 5,7 млн.грн., а саме: 

- від відчуження майна (приватизація) 0,75 млн.грн., що на 0,2 млн.грн. 
менше надходжень 2011  року; 

- від продажу земель несільськогосподарського призначення 2,2 
млн.грн., що на 1,6 млн.грн. більше надходжень 2011 року,  

- від надходжень єдиного податку – 5780,7 млн.грн., що на 3,7 млн.грн.  
більше надходжень 2011 року.  

 

Види надходжень по кошикам, млн.грн. 2011 р. 2012 р. 2012 р у % до 
2011 р 

Власні доходи ( І кошик)  61,7 68,6 111,2 
Власні доходи ( ІІ кошик) 11,5 12,7 110,4 
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Виконання надходжень до Пенсійного фонду 
 Загальна кількість платників соціальних внесків, які перебувають на 
обліку в органах Пенсійного фонду становить 5,5 тис.осіб. В порівнянні з 
2011 року їх кількість збільшилась на 100,4%.   

В 2012 році сума внесків до Пенсійного фонду України становила 194,4 
млн.грн, що становить 112,9% по показника 2011 року. Збільшення внесків в 
першу чергу  пов’язано  з збільшенням розміру заробітної плати, а саме фонд 
заробітної плати по місту в 2012 році склав 68,6 млн.грн., що на 111,4% 
більше 2011 року.  
 Найбільшою проблемою в надходженнях до фонду є наявність 
заборгованостей по внескам підприємствами міста. На кінець року сума 
заборгованості складає по єдиному внеску – 952,9 тис.грн., по страхових 
внесках – 5805,5 тис.грн.   

За результатами укладених угод щодо розстрочки заборгованості  по 
внескам до Пенсійного фонду, в порівнянні з початком року сума 
заборгованості зменшилась на 17,2%, Найбільша сума зменшення 
заборгованості  припадає на КВК -71.  

   
8. Зовнішньоекономічна діяльність   

Згідно статистичних даних зовнішньоторгівельний оборот по 
підприємствах міста становить 67,4 млн.дол.США. Сальдо обороту є 
позитивним  і складає 2,7 млн.дол.  

Зовнішня торгівля та прямі іноземні інвестиції за 2012 рік 

Показники  млн..дол. 
США 

2012 р у % 
до 2011р. 

у % до загального 
обсягу по області 

Експорт товарів 34,9 111,6 6,4 
Імпорт товарів 32,3 33,1 8,4 
Сальдо 2,6 х х 
Коефіцієнт покриття експортом імпорту 1,08 х х 
Експорт послуг  0,2 137,7 0,4 
Імпорт послуг 0,04 – 0,4 
Сальдо 0,08  х х 
Прямі іноземні інвестиції на 31.12.2012р.  1473,8 97,31 0,4 

на одну особу, дол. США 22,4 97,41 х 
По відношенню до 2011 року експорт по місту збільшився на 111,6%, а 

імпорт зменшився на 67%.  
Митний пост «Коростень» складається з двох структурних підрозділів,  

один з яких проводить митне оформлення вантажів та відділ митного 
оформлення, розташований в міжнародному п/п «Виступовичі-Словечене» на 
станції Коростень, який виконує функції пропуску вантажів, що 
переміщуються вантажним залізничним транспортом через митний кордон 
України.  

Економічні завдання, які були доведені митному посту «Коростень» на 
2012 рік виконані в повному обсязі.   

Основну номенклатуру вантажів,  митне оформлення яких проводиться 
в м/п «Коростень», складають при експорті – щебенева продукція, 



 18 

лісопродукція, продукція заводу по виробництву плит МДФ, навісне 
сільськогосподарське обладнання, продукція заводу хімічного 
машинобудування, при імпорті – нафтопродукти, обладнання для 
гірничовидобувної промисловості (щебзаводи), сировина для виробництва 
косметичних виробів, сировина для виробництва плит МДФ, плитка 
керамічна, сіль, сталевий прокат. 

Основними експортерами є ПрАТ «Коростенський завод МДФ», ПАТ 
«Коростенський щебзавод», ТОВ «Елізіум Пласт», ПАТ «Ушицький 
комбінат будівельних матеріалів», ПАТ «Коростенський кар’єр», ПАТ 
«Бехівський спецкар’єр», лісгоспи – експортери лісопродукції. 

Основних імпортерів можна розділити на дві групи: перша - імпортери 
нафтопродуктів, другу групу складають імпортери без врахування 
нафтопродуктів це ПрАТ «Коростенський завод МДФ», ТОВ «Елізіум 
пласт», ПП «Ельфа», ТОВ «Коростенський щебзавод», ТОВ «Агролюкс-
Україна», ПрАТ «Коростенський з-д «Янтар», ПрАТ «Інтертайл». 

Показники розвитку  2011 рік 2012 рік 2012 р. у % 
до 2011 р. 

Перераховано до Державного бюджету, млрд..грн.  6,0 6,8 113,3 
Середньоденна сума податку з оподаткованого 
імпорту, млн..грн.   23,9 27,2 113,8 

Економічний ефект від корегування митної 
вартості, тис.грн.  24,3 36,4 149,8 

Обсяг  митних оформлень із застосуванням митних 
пільг, млн..грн.  49,8 51,5 103,4 

За 2012 рік митним постом «Коростень» перераховано до Держбюджету 
6,8 млрд. грн.,  що на 12%  більше ніж за 2011 рік.  

За 2012 рік сума податків з оподаткованого імпорту збільшилась у 
порівнянні з 2011 роком на 11%, а рівень середньоденних надходжень склав 
27,2 млн.грн. (на 13,8% більше 2011 року).  

Митне оформлення товарів з наданням пільг проводиться за наявності 
документів, які надають право на застосування зазначених пільг. За 2012 рік 
проведено митне оформлення вантажів із застосуванням пільг на суму 49,8 
млн.грн. проти 51,5 млн. грн. у 2011 році, тобто зменшилось на 3%.  

На виконання доручень керівництва митниці особлива увага 
приділяється питанню контролю за правильністю визначення митної 
вартості. За 2012 рік  ефект від коригування митної вартості склав – 36,4 
тис.грн., що на 33% більше 2011 року.  

В місці доставки вантажів розташованому на колишньому складі 
тимчасового зберігання (вантажів) „Українська паливна група” функціонує 
зона митного контролю та склад митного органу для проведення митного 
контролю та митного оформлення вантажів підрозділом митного 
оформлення. Власник колишнього СТЗ (В) „Українська паливна група” 
проводить будівництво нового СТЗ за новою адресою де планується 
встановлення вагового комплексу. Поряд з цим проводиться підготовка 
документів для відкриття нового СТЗ.  

По м/п «Коростень» постійно проводиться робота в напрямі протидії 
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незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів, проводиться аналітична робота по виявленню можливих спроб 
незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів. Звертається увага на нехарактерні товари, які можуть бути 
товарами прикриття, маршрути переміщення таких товарів. Налагоджена 
взаємодія з прикордонниками на предмет інформування працівників ВМО 
м/п „Коростень” про випадки виявлення підозрілих предметів та осіб яким 
вони належать. 

Протягом 2012 року працівниками митного поста складено 5 протоколів 
про порушення митних правил, надійшло 10 скарг від учасників ЗЕД, які 
стосувались їх незгоди з рішенням митного органу про коригування митної 
вартості товарів.  
 
9. Інвестиційна діяльність  

Одним із головних завдань місцевих органів влади для міста є 
залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій в економіку міста, 
нарощування виробництва, оновлення основних фондів, розширення ринків 
збуту, придбання та розробка нових технологій, а відповідно і створення 
нових робочих місць.  

На кінець звітного року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, 
накопичених в економіці м. Коростеня, з урахуванням курсової різниці 
становив 1473,8 тис. дол. США (0,4% всіх іноземних коштів області). У 
розрахунку на 1 мешканця міста це склало 22,4 дол. США проти 286,0 дол. 
по області. Обсяг інвестицій до 1 січня 2012р. зменшився на 40,4 тис.дол. 
США, або на 2,7%. 

 Інвестиції надходили з 7 країн світу. Найбільші вкладення належали 
нерезидентам зі Словаччини та Кіпру, на які припадало 67,9 % обсягу 
інвестицій м. Коростеня (1001,2  тис.дол. США).  
 

Прямі іноземні інвестиції  в область за містами 
На 01.01.2012 На 31.12.2012  

млн.дол. 
США 

у % до 
загального обсягу 

млн.дол. 
США 

у % до загального 
обсягу 

2012 р у  % до 
2011 р.  

Усього 337,7 100,0 363,7 100,0 107,7 
м. Житомир 93,6 27,7 96,3 26,5 102,8 
м. Бердичів 18,0 5,3 17,9 4,9 99,4 
м. Коростень 1,5 0,4 1,5 0,4 97,3 
м. Малин 22,6 6,7 23,3 6,4 103,5 
м. Нов.-Волинський 2,7 0,8 2,8 0,8 106,5 

В рамках загальноміської програми по залученню інвестицій та 
просування позитивного іміджу міста  Коростеня  на 2011-2012 роки 
вживались заходи направлені на покращення інвестиційного середовища 
міста. 

За участі представництва Житомирського регіонального центру з 
інвестицій та розвитку в місті Коростені для керівників підприємств 
проведений круглий стіл щодо  можливого співробітництва.  
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Прийнято участь в роботі круглого столу з питань виконання Закону 
України «Про індустріальні парки» та в підсумковій конференції діяльності 
Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами в 
2012 році.   

Проведена зустріч з дипломатом Економічного відділу Посольства 
США в Україні. На VIIІ Українському муніципальному форуму, який 
проходив 12-13 липня 2012 року в м. Ялті АР Крим проведена презентація на 
тему «Сприятлива інвестиційна політика та місцевий економічний розвиток»  
та презентувати досвід створення та роботи Коростеньского індустріального 
парку. Міській голова у складі обласної делегації, прийняв участь в діловому 
візиті до Російської Федерації.  

Продовжувалась робота з проектом USAID «Локальні Інвестицій та 
Національна Конкурентоспроможність» (ЛІНК), а саме в програмі 
інтенсивної професійної підготовки та технічної допомоги в галузі 
просування стратегічних інвестицій. 

Здійснюється підтримка інвестиційного розділу  сайту міста.   
Підприємства міста постійно інформуються про організацію виставок-

ярмарок, які проходять в Україні так і за  її межами. Матеріали про 
економічний та інвестиційний потенціал міста презентовані в Комітеті з 
навколишнього середовища, місцевих і регіональних питань Секретаріату 
Парламентської Асамблеї Ради Європи, а також направлені до посольства 
України в Індії 
 
10. Управління комунальною власністю  
          За 2012 рік від приватизації об'єктів комунальної власності 
перераховано до міського бюджету 750,4 тис.грн. Приватизовано вісім 
об'єктів комунальної власності, з них най більший це майновий комплекс 
«Асфальтний завод», який буде використовуватись за призначенням - для 
організації  виробництва  та реалізації  асфальтових,  бетонних  та  щебенево-
піщаних  сумішей.  

З метою контролю виконання зобов'язань покупців проведено 
перевірки виконання умов договорів 44 приватизованих об'єктів комунальної 
власності, з них 10 договорів  знято з контролю, направлено 15 попереджень 
щодо не виконання в повному обсязі умов договору, до 4 договорів внесені 
зміни щодо продовження їх термінів.  

У 2012 року були прийнято в комунальну власність гуртожиток та 
спортивний комплекс ВАТ «Коростенський завод хімічного 
машинобудування».  

В оренду юридичним та фізичним особам міста надано 153 приміщення 

Показники 
 2011 р. 2012 р. 2012р у % 

до 2011 р  
2012 у % 
до плану  

Кількість приватизованих та відчужених 
об’єктів  комунальної власності, од   9 8 88,9 160,0 

Фактичні надходження до місцевого бюджету  
від приватизації та відчуження об’єктів, 
тис.грн.   

958,4 750,4 78,3 93,8 
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міської комунальної власності загальною площею 17,9 тис.кв.м.  
 За 2012 рік від оренди комунального майна до міського бюджету 

надійшло 756,9 тис.грн., що перевищує план надходжень до міського 
бюджету від оренди комунального майна на 8%. Заборгованість по орендним 
платежам склала 0,7 міс. 

Проведено 17 засідань комісії по передачі комунального майна в 
оренду та укладено 32 договори оренди. Цільове використання цих об’єктів 
різнопланове:  магазини,  перукарні,  ательє,  офісні  приміщення,  аптеки, 
консультативний пункт з проведення соціально-психологічної роботи серед 
жінок та інше. 

 З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства 
України орендних відносин та в зв’язку зі змінами в законодавстві України 
внесені зміни до  регуляторного акту - Положення „Про впорядкування умов 
оренди комунального майна в місті Коростені”. 
 
11. Розвиток підприємництва 

Станом на 01.01.2013 року в місті зареєстровано 754 юридичні особи та 
3889 фізичних осіб-підприємців. 

Юридичні особи Фізичні особи Показники державної 
реєстрація 2011 р 2012 р 2012 р. у % 

до 2011 р. 2011 р 2012 р 2012 р. у % 
до 2011 р. 

Державна реєстрація  59 35 59,3 336 224 66,7 
Ліквідовано державну 
реєстрацію  27 11 40,7 491 308 62,7 

Співвідношення 
зареєстрованих до 
ліквідованих  

в 2,2 р в 3,2 р. 145,5 68,4 72,7 106,3 

 
Протягом року відбулось зменшення державної реєстрації в порівнянні з 

2011 року, а саме реєстрація юридичних осіб зменшилась на 41%, фізичних 
осіб на 33,3%. В той же спостерігається збільшення зареєстрованих  суб’єктів 
господарювання до ліквідованих, по юридичним особам – 145,5%, по 
фізичним особам 106,3%.  

Найбільш вагомою причиною зменшення кількості суб’єктів 
господарювання  є обтяжлива діюча система оподаткування.  Наприклад 
лише надходження до спеціального фонду міського бюджету від платників 
єдиного податку в 2012 році збільшилась в 2,7 рази і складають 5,78 млн.грн,  

З метою стимулювання розвитку підприємництва міським центром 

Показники Од. 
виміру 2011 р. 2012 р 2012 р у % 

до 2011 р  
Кількість об’єктів переданих в оренду од 144 153 106,3 
Загальною площею тис. кв.м 18,0 17,9 99,4 
Місячне нарахування орендних платежів тис.грн. 104,6 97,1 92,8 
Сума орендних платежів, яка надійшла до 
бюджету    

тис.грн. 784,0 756,9 96,5 

Заборгованість  по орендним платежам тис.грн.   48,5 
0,4 міс. 

80,1 
0,7 міс. 

165,1 
175,0 
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зайнятості проводились навчальні курси для безробітних «Як стати 
приватним підприємцем». В 2012 році зареєструвались приватними 
підприємцями та отримали допомогу 14 безробітних на загальну суму 100,3 
тис.грн. (в 2011 році - 24 безробітних на суму 236,5 тис.грн.). Зменшення 
суми виплат пов’язано з плановим обсягом фінансування на 2012 рік.  

За 2012 рік створено 1058 нових робочих місць (при плані - 1200), в тому 
числі 328 - у юридичних осіб, 506 - у підприємців та 224 фізичні особи 
розпочали власну справу і зареєструвались підприємцями. 

З початку звітного року збільшилась кількість найманих працівників у 
приватних підприємців. Станом на 01.01.2013 року в міському центрі 
зайнятості зареєстровано 1487 трудових договорів, проти 996 на початок 
року. 

Станом на 1 січня 2013 року в дозвільному центрі видається 12 видів 
документів дозвільного характеру. Протягом року надано 452 консультації з 
питань видачі документів дозвільного характеру та видано 313 документів 
дозвільного характеру. 

В цілому в 2012 році порівняно з 2011 роком кількість звернень 
суб’єктів господарювання до дозвільного центру м. Коростеня та кількість 
виданих документів дозвільного характеру зменшилась майже в 3,5 рази. 
Таке зменшення відбулось у зв’язку із скасуванням на законодавчому рівні 
видачі деяких видів документів дозвільного характеру, зокрема: 
ветеринарних довідок та свідоцтв, фітосанітарних та карантинних 
сертифікатів, тощо. 

Підтримувався розділ «Підприємництво» на міській Інтернет-сторінці, в 
якому розміщується інформація та новини для підприємців. 

Інформацію про порядок державної реєстрації та отримання дозвільних 
документів підприємці отримують з інформаційних стендів, які розміщені в 
приміщенні міськвиконкому та на Інтернет-сторінці міста. Державним 
адміністратором розроблені інформаційні картки щодо порядку отримання 
дозволів. 

Організовано та проведено урочисте святкування Дня підприємця, під 
час якого нагороджено переможців міського конкурсу «Кращий підприємець 
року». В обласному конкурсі переможцем став Головійчук Олег Сергійович 
керівник ТОВ «Коростенський завод теплотехнічного обладнання». 

На день міста проведено виставку-ярмарку в якій на безкоштовній 
основі, взяли участь суб’єкти господарювання міста, області та інших 
регіонів, в тому числі суб’єкти малого підприємництва. 

Прийнято участь в молодіжному проекті «Лабораторія Бізнес-
моделювання». Команда загальноосвітньої школи №13 міста за презентацію 
бізнес-проекту «Корпорація «Добриня» виборола І місце у міському конкурсі 
та посіла ІІ місце на чемпіонаті України з бізнес моделювання 2012. 

В рамках Закону України «Про основні засади регуляторної політики в 
сфері господарської діяльності» розроблено та затверджено 7 місцевих 
нормативних документів регуляторного характеру. 
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12. Торгівля, побут, громадське харчування 
За показниками розвитку галузі торгівлі, побутових послуг та 

громадського харчування традиційно займають високі місця  в області. Серед 
кращих в номінаціях «Гордість міста» завжди є працівники торгівлі та 
послуг. У 2012 році два суб’єкти  підприємницької діяльності отримали 
державні відзнаки – дипломи Міністерства економічного розвитку та 
торгівлі. 

За 2012р.  роздрібний товарообіг  торговельної мережі міста складає 7% 
від обласного обсягу, а реалізація платних послуг населенню - 8,5%.  На  
душу населення  (розрахунково) реалізовано товарів на 7,3 тис.грн., послуг - 
на 4,0 тис. Це  другий показник в області.  

Оптовий товарообіг за рік зменшився на 10% проти 2011р.: вітчизняні 
виробники товарів  виходять на ринок самостійно, не потребуючи при цьому 
посередників. 

На кінець року стаціонарна торговельна мережа міста майже не 
змінилася і нараховує 459 об’єктів торгівлі, в тому числі 312 магазинів і 
павільйонів,  67 закладів ресторанного господарства,  32 аптечних заклади, 
12 АЗС, 32 кіоски.  

За 2012 рік відкрито 20 нових об’єктів торгівлі, ресторанного  
господарства та побуту, на яких створено 86 робочих місць, в той же час 
закрились 19 закладів торгівлі ( 63 робочі місця), в тому числі 8  аптечних 
закладів, 4 кіоски поза межами ринку. 

Серед нових об’єктів торгівлі та побуту, відкритих з початку року, 
найбільш значимі «АТБ-маркет» на 30 робочих місць, сервісний центр по 
ремонту побутової техніки ПП «Авторитет», магазин „Мода” на 6 робочих 
місць. У поточному році  Коростенський хлібозавод  відкрив в різних 
мікрорайонах міста три торговельні павільйони на 9  робочих місць. 

З 2012р. впорядковано торгівлю м’ясом: відкритий новий м’ясний 
павільйон на привокзальному ринку,  там же облаштовані торгові ряди для 
реалізації сільськогосподарської продукції. 

Протягом 2012 року ціни на споживчі товари не зростали так швидко, як 
у попередні роки. Найбільше подорожчало сало ( до 40%), ковбасні вироби (+ 
20%), молочні вироби  (+14%  крім сиру). Подешевшали крупи від 14% до 
37%, цукор  на  23%. 

З липня 2012р. обов’язкова сертифікація вітчизняних продовольчих 
товарів замінена добровільною. Перевірки дотримання суб’єктами 
підприємницької діяльності санітарно-ветеринарних вимог і правил 
проводяться 1-2 рази на рік.  

Проблемними залишаються питання якості придбаних товарів. З питань 
захисту прав споживачів розглянуто 282 заяви громадян. Розроблений курс з 
7 лекцій для старшокласників з питань захисту прав споживачів. Лекції 
прочитані на факультативних заняттях в міському ліцеї.  
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13. Демографічна ситуація  
Чисельність постійного населення м. Коростеня станом на 1 січня 2012 

року становить 65,8 тис. осіб.  
 

 

 
Протягом 2012 року народжено 718 дітей, що на 33 дитини менше ніж за 

відповідний період 
минулого року. Кількість 
померлих становить 991 
особу  (932 особи  - в 
2011році). 

У порівнянні з 
початком 2012 року відбулось зменшення чисельності населення міста на 92 
особи за рахунок природного скорочення населення. Загальний приріст 
міграції населення становить 142 особи проти 443 осіб в 2011 році.  
 
14. Грошові доходи населення та заробітна плата. 

В 2012 році середньорічний дохід2 в розрахунку на одного жителя міста 
становить 15,9 тис. грн. що на 9,6 % більше показника 2011 року та на 100 
грн. більше  запланованого показника на звітний період.  

Найбільше зростання в структурі доходів населення відбулося за 
рахунок: пенсійних виплат - 12,4 %, субсидій та допомог - 10,6 % та фонду 
оплати праці - 13,8%. 

Грошові доходи, які отримали жителі міста протягом року  
Складові грошових доходів 2011 рік 2012 рік 2012 р. у % 

до 2011 р. 
Фонд оплати праці, млн..грн. 495,1 563,2 113,8 
Пенсійні виплати, млн..грн. 329,9 370,9 112,4 
Компенсаційні виплати (ЧАЕС), млн..грн. 52,5 41,1 78,3 
Субсидії та допомоги, млн..грн. 48,1 53,2 110,6 
Виплати по безробіттю, млн..грн. 8,8 8,8 100,0 
Інші соціальні виплати, млн..грн. 20,0 11,8 59,0 
Всього доходів по місту, млн..грн. 954,4 1049,0 9,9 
Всього доходів в розрахунку на 1 жителя, тис.грн.   14,5 15,9 109,6 

Протягом 2012 року розмір мінімальної заробітної плати, який 
встановлюється на законодавчому рівні, зріс на 7%, і становить 1147 грн. 

Середньомісячна заробітна плата в місті в 2012 році становила 2676 
грн. що на 13,4% більше показника 2011 року, а також на 13% більше за 
середній рівень по Житомирській області. Розмір середньомісячної 
заробітної плати в місті досяг планового показника (2650,0 грн.), що 
становить 101%. 
                                                

2 При розрахунку середньорічних доходів населення міста брались такі основні показники за рік: фонд 
оплати праці по підприємствах, установах, організаціях міста та приватних підприємців, виплати пенсій, 
виплати з фондів соціального страхування, виплата субсидій та інші соціальні виплати. 

 Чисельність 
на 1 січня 2013р. 

Середня чисельність 
за 2012р. 

Наявне населення 65503 65568 
Постійне населення 65747 65812 

Приріст (скорочення) чисельності населення 
 2011р. 2012р. 

Загальний приріст (скорочення) 
населення, у т .ч 262 –131 

природний –181 –273 
міграційний приріст 443 142 
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Середньомісячна заробітна плата працівників по містах за 2012 рік. 
Нараховано в середньому штатному працівнику  

у % до 
 

 
грн.  2011 р. середнього рівня по регіону 

Житомирська область 2369 114,4 100,0 
м. Житомир 2589 113,0 109,3 
м. Бердичів 2170 112,1 91,6 
м. Коростень 2676 113,4 113,0 
м. Малин 3233 112,9 136,5 
м. Новоград - Волинський 2273 109,8 96,0 

Актуальним питанням для працівників зайнятих на підприємствах 
міста є питання своєчасності виплати заробітної плати. 

Станом на 01.01.2013 року за даними управління статистики власна 
заборгованість з виплати заробітної плати на економічно-активних 
підприємствах міста відсутня. Сума заборгованості з компенсаційних виплат 
працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
становить - 52,1 тис.грн. 

В той же час залишається заборгованість з виплати заробітної плати по 
підприємствах-банкрутах (ЗАТ «АТЗТ Коростенський фарфор», КП ВЖРЕП 
№5) становить 1049,0 тис.грн. що на 9,4% (або 109,5 тис.грн.) менше в 
порівнянні з початком 2012 року.  

Протягом звітного року проведено 12 засідань міської комісії з питань 
погашення заборгованості з виплати заробітної плати та забезпечення 
своєчасності сплати податків та зборів до місцевих бюджетів, на яких було 
розглянуто  32 суб’єкти господарювання. 

З метою забезпечення контролю за дотриманням державних гарантій у 
сфері оплати праці спеціалістом з праці управління праці та соціального 
захисту населення проведено 28 перевірок на підприємствах всіх форм 
власності. Інформація про виявлені порушення направлена на розгляд до 
прокуратури міста. 
15. Зайнятість населення та ринок праці 

Протягом 2012 року на обліку в міському центрі зайнятості перебувало 
4000 незайнятих громадян (при плані - 3774), в 2011 році - 3926 осіб. На 
кінець звітного періоду на обліку перебуває 1063 незайнятих громадян, проти 
1019 на початок року. В основному це через плинність кадрів на 
підприємствах та  сезонний характер роботи. 

Середня тривалість безробіття залишилась майже на рівні минулого 
року і становить 5,6 місяців.  

Рівень безробіття по містах області  
Міста 2012 р 2011 р 

Житомирська область 2,9 3,0 
м.Житомир 1,2 1,3 
м.Бердичів2 3,4 3,6 
м.Коростень2 2,7 2,4 
м.Малин2  2,4 2,3 
м.Нов.-Волинський2 2,4 2,6 
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Протягом 2012 року вивільнено 238 працівників (в 2011 - 127), 308 
фізичних осіб закрили свою підприємницьку діяльність (в 2011 - 491) та 
розірвано 427 трудових договорів (в 2011 - 502), що не перевищує 
прогнозований показник. 

На вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 1709 чоловік 
(при плані - 1700), що на 90 чоловік менше ніж за відповідний період 
минулого року. 

Всього за рік з фонду соціального страхування виплачено 8,85 млн.грн.,  
що на 111,8, %  більше в порівнянні з 2011 роком. Середній розмір виплат по 
безробіттю складає 870,4 грн. 

За 2012 рік створено 1058 нових робочих місць (при плані - 1200), в тому 
числі 328 - у юридичних осіб, 506 - у підприємців та 224 фізичні особи 
розпочали власну справу і зареєструвались підприємцями.  

В порівнянні з 2011 роком по місту кількість створених нових робочих 
місць зменшилась на 5%, а кількість ліквідованих на 13%. В той жне час 
співвідношення створених робочих місць на 9,2% перевищує ліквідовані.  

Найбільше створено нових робочих місць підприємствами: ПАТ 
«Коростенський щебзавод», ПП «Коростенська фірма «Друк», ПП ФФ НВО 
«Ельфа».  

Співвідношення  створених та ліквідованих робочих місць 
 2011 р 2012 р 2012 р. у % 

до 2011 р. 
У юридичних осіб  

Створено нових робочих місць  260 328 126,1 
Ліквідовано робочих місць  127 238 187,4 
Співвідношення створених до ліквідованих 
робочих місць, % 204,7 137,8 67,3 

У фізичних осіб  
Створено нових робочих місць  519 506 97,5 
Ліквідовано робочих місць  502 427 85,1 
Співвідношення створених до ліквідованих 
робочих місць, % 103,4 118,5 114,6 

Власна справа 
Створено нових робочих місць  336 224 66,7 
Ліквідовано робочих місць  491 308 62,7 
Співвідношення створених до ліквідованих 
робочих місць, % 

68,4 72,7 106,4 

ВСЬОГО ПО МІСТУ  
Створено нових робочих місць  1115 1058 94,9 
Ліквідовано робочих місць  1120 973 86,9 
Співвідношення створених до ліквідованих 
робочих місць, % 

99,5 108,7 109,2 

Протягом 2012 року одноразову допомогу для започаткування власної 
справи отримали 14 безробітних на суму 100,3 тис.грн. (в 2011 році - 24 
безробітних на суму 236,5 тис.грн.). Зменшення суми виплат пов’язано з 
зменшеним  плановим обсягом фінансування на 2012 рік.  

Попит робочої сили на кінець звітного періоду становить 142 особи. 
Навантаження на одне вільне робоче місце - 6 чоловік, проти 3 в 2011 році. 
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Робочою групою з питань легалізації зайнятості населення та заробітної 
плати протягом року проведено перевірку 133 місць здійснення 
підприємницької діяльності. За результатами проведеної роботи 22 особи 
залучено до державної реєстрації та укладення трудових відносин. 

Міським центром зайнятості проведено 22 семінари з орієнтації молоді 
на актуальні на ринку праці професії, у яких прийняли участь 260 
безробітних та 18 ярмарок-вакансій, в яких прийняли участь 212 учасників. 
Проведено 48 тематичних семінарів для цільових груп населення, які 
потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці, у 
яких взяли участь 563 особи. 

Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
пройшло 273 безробітних. 

Профорієнтаційними послугами в 2012 році було охоплено 6437 чоловік, 
в тому числі з категорії незайнятого населення 3930 осіб. 

Основними проблемними питаннями залишаються: низький рівень 
мотивації до праці та трудової активності населення, недостатній 
професійно-кваліфікаційний склад кадрів, склад безробітних не задовольняє 
кадрові вимоги роботодавців, питання працевлаштування 
неконкурентоспроможних верств населення на ринку праці (інвалідів, 
молоді, випускників навчальних закладів, а також жінок, які мають дітей 
віком до 6-ти років). 

 
16. Соціальний захист населення  

Розвиток соціальної сфери в 2012 році був спрямований на підвищення 
добробуту громадян міста. Протягом року стабільно виплачувалась пенсія та 
всі види державних соціальних допомог. 

З метою посилення уваги до потреб ветеранів війни та інвалідів в місті 
реалізовані заходи програми «Турбота» на 2008-2012 роки та затверджено 
відповідну програму на 2013-2017 роки. 

Протягом 2012 року призначено та виплачено: державних соціальних 
допомог 5921 особі на суму 48,9 млн. грн. (в 2011 році 6350 особам на суму 
44,6 млн. грн.), субсидій призначено 4078 особам на суму 4,3 млн. грн. (в 
2011 році 3700 особам на суму 3,7 млн. грн.).  

Протягом 2012 року на тверде паливо та скраплений газ призначено 
субсидії 35 сім’ям суму 21,2 тис. грн. Виплачено готівку, як компенсацію за 
невикористане тверде паливо - 640 ветеранам війни, потерпілим внаслідок 
аварії на ЧАЕС та багатодітним сім’ям; скрапленого газу – 78 ветеранам 
війни та багатодітним сім’ям на загальну суму 316,6 тис. грн.    

Компенсаційні виплати потерпілим від наслідків аварії на ЧАЕС 
проведено на суму 41,1 млн. грн. (в 2011 - 52,5 млн. грн.). Фінансування 
забезпечене на 86%, у порівнянні з 95,5% у минулому році. 

В 2012 році 34 особам присвоєно Почесне звання України «Мати - 
героїня», призначена та виплачена в повному обсязі одноразова допомога на 
загальну суму 412,0 тис.грн.  

Протягом року видано 1833 путівки ( в 2011 році - 1215 путівок) для 
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оздоровлення в санаторно-курортних закладах громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи. Оздоровлення пройшли 1238 
потерпілих внаслідок аварії на ЧАЄС та 595 потерпілих дітей ( в 2011 році – 
1061 дорослий та 154 дитини). 

Протягом звітного року оформлено документи для забезпечення на 
безоплатній основі засобами приймання сигналів цифрового 
телерадіомовлення (телетюнерами) 1079 осіб.  

Видано інвалідам різних категорій захворювання: 230 пар 
ортопедичного взуття, 369 - технічних та інших засобів реабілітації, з них: 60 
- крісел колісних (інвалідних візків); 9 автомобілів (в 2011 році – 2 
автомобілі). Виплачено компенсацію на транспортні витрати та бензин 639 
інвалідам.  Видано 305 направлень на протезно-ортопедичне підприємство.    

Соціальними працівниками Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) обслуговується 643 ветеранів 
війни та праці, одиноких непрацездатних осіб та інвалідів за місцем їх 
проживання. 

При Коростенському територіальному центрі соціального захисту 
людей похилого віку діє будинок-інтернат для людей похилого віку. В 2012 
році оформлено та влаштовано в пансіонати  25 осіб, 2 інваліда - направлено 
на навчання.  

Догляд тяжко хворих людей в місті здійснює Хоспис «Святої Єлени».  
На протязі 2012р. Коростенська міська організація Товариство 

Червоного Хреста України співпрацювало з благодійним фондом «Відкрите 
серце»,  церква «Перемога», ГО «Вітер Надії і Любов»і та ГОСПИСом 
св.Елени, завдяки яким незахищені верстви населення отримують 
гуманітарну допомогу у вигляді одягу,  взуття та продуктами харчування. 
Активну участь Товариство приймає під час проведення різних акцій 
направлених на підтримку найбільш вразливих верств населення.  

На виконання програми «Підтримка вразливих верств населення»  під 
час холодної погоди 30 особам без постійного проживання була надана 
допомога у вигляді гарячого харчування та обігріву на суму 2,1 тис.грн. 
Організовано цілодобове чергування по обігріву та наданню щоденного 
гарячого харчування нужденним (щоденно у середньому обслуговується від 
15 до 20 осіб). 

Протягом року патронажна служба організації, надає медико-соціальну 
допомогу одиноким громадянам похилого віку, інвалідам та окремим 
категоріям населення.  

Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів «Джерело надії», єдина 
установа в місті, що здійснює заходи спрямовані на розвиток та коригування 
порушень розвитку дітей-інвалідів, які мають медичні показання і 
потребують спеціальних умов для проходження соціальної реабілітації, 
навчання їх основним побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення 
передумов для інтеграції у суспільство.  Центр створений в 2011році, а з 1 
10.2012 року знаходиться в окремому приміщенні.  

В місті проживає 832 інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів (287 з них: 
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діти-інваліди, 54 - з діагнозом ДЦП). В 2012 році в закладі 49 дітей – 
інвалідів отримали послуги реабілітації, це лікувально-оздоровчий масаж, 
заняття з лікувальної фізкультури, оволодіння основними соціальними 
навичками, соціальну, педагогічну та психологічну корекцію. За один 
реабілітаційний день дитина отримує в середньому до 9 реабілітаційних 
послуг. Проводиться соціально-психологічне консультування батьків, 
надання допомоги в організації лікування дітей, надається соціальна 
допомога. 

На роботу Центру  в 2012 році виділено з бюджету  329,3 тис. грн. 
Підтримка центру здійснюється і міжнародними благодійними організаціями.  

Пенсійне забезпечення  
Протягом 2012 року середньорічна кількість одержувачів пенсій 

становить 22,7 тис.чоловік, що на 0,6% менше 2011 року. Зменшення 
відбулось в зв’язку з збільшенням смертності населення пенсійного віку.  

Середньомісячний розмір пенсії в 2012 році по місту становив 1362,6 
грн., по області 1335,03 грн. У порівнянні з минулим роком середній розмір 
пенсії по місту зріс на 157,46 грн. (або на 113,1%).   

Забезпеченість коштами на виплату пенсій по місту Коростеню складає  
лише 52,4% проти 52,2% минулорічного показника. Виплата пенсій 
здійснюється своєчасно і в повному обсязі. В 2012 році призначено 801 (в 
2011 - 1194) нових пенсій та зроблено перерахунок 3920 (в 2011 - 3289) 
пенсіонерам. 
 
17. Охорона здоров’я населення  
           Центральна міська лікарня в 2012 році продовжувала стабільно 
працювати, приділяючи постійну увагу покращенню надання медичної 
допомоги населенню міста і району. 

Амбулаторно-поліклінічна допомога.  
           Надання медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічних закладах 
стає пріоритетним, в зв’язку з обмеженим фінансуванням, скороченням 
стаціонарного обслуговування хворих. 
           На даний час в міській поліклініці в якості сімейних лікарів  працює 28 
спеціалістів. Загалом сімейними лікарями обслуговується 81,4% населення 
міста, з них 23,2% - діти.  
 За звітний період прийнято лікарями всіх поліклінік ЦМЛ – 
653,7тис.громадян,  (670,0 тис.громадян в 2011 році),  що складає 12,1 (12,4) 
на 1-го жителя. 

Протягом 2012 року медичний заклад пройшов кілька акредитацій,  
отримав сертифікат на право медичної діяльності до березня 2015 року та 
пройдена повторна акредитація на звання «Лікарня доброзичлива до 
дитини». 
           В структурних підрозділах ЦМЛ впроваджені стандарти надання 
медичної допомоги, що дає можливість покращити якість лікувально-
діагностичного процесу. 
 Філія Центру гемодіалізу обласної клінічної лікарні  ім. 
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О.Ф.Гербачевського працює в 2 зміни, за день на 6 апаратах отримує сеанс 
лікування 12 хворих нефрологічного профілю. 
          Демографічна ситуація в місті залишається складною. На 3,5 % 
скоротився показник народжуваності, в той же час показник смертності 
збільшився на 8,3%.  

Показник Од. 
виміру 2011 рік 2012 рік 2012 р у % 

до 2011 р 
Народилось немовлят  дит.  802 781 97,4 
Показник народжуваності  на 1000 нас. 12,2 11,8 97,5 
Померло всього, в т.ч. 
Дітей 0-17 років 
Дітей до 1-го року  
Дорослого населення, в т.ч. 
в працездатному віці   

Чол.. 

880 
8 
8 

872 
207 

947 
12 
8 

935 
206 

107,6 
150,0 
100,0 
107,2 
99,5 

Показник загальної смертності  на 1000 нас. 13,3 14,4 108,3 
          Померло всього дорослого населення за 12 місяців – 935 (872), в тому 
числі в працездатному віці – 206 (207) (чоловіків – 157 (157), жінок – 49 (50), 
що становить 22,0 (23,7)%. 
 На першому місці по причинах смерті, як і раніше, знаходиться 
смертність від захворювань серцево-судинної системи – 659 (611) чол., що 
становить - 70,5 (70,1)% від усіх померлих, на другому місці - від 
онкозахворювань – 114 (121) чол., що становить – 12,2 (13,9)% від усієї 
смертності, на третьому - від травм, нещасних випадків та отруєнь – 57 (55) 
чол., що становить – 6,1 (6,3)%.  
 Проти минулорічних, дещо зменшились показники розповсюдженості і  
захворюваності. Серед дітей дещо збільшився  показник захворюваності. 
 За цей період в місті зареєстровано всього 32 (42) випадків інфаркту 
міокарда, із них в працездатному віці – 6 (13). Померлих від інфарктів – 9 (4). 
Зареєстровано випадків інсультів всього – 138 (95), із них в працездатному 
віці – 24 (25). Померло від інсультів всього – 46 (25), в т.ч. в працездатному 
віці – 6 (10). Ці показники свідчать про ще низький рівень диспансерного 
нагляду за хворими, загрозливими на інфаркт та інсульт, і про слабку 
профілактичну роботу.                                                                 
           Протягом року взято на облік вперше виявлених хворих з 
онкозахворюваннями – 205 (192). По локалізаціях на першому місці – шкіра – 
32 (40), на другому  – колоректальний рак – 28 (24), на третьому – рак 
шлунку - 18.  Виявлено онкозахворювань у дітей 0-17 років – 2 (2). Померло 
від онкозахворювань всього – 114 (121).  
 

         За цей період захворюваність на туберкульоз залишилась, практично на 
рівні минулого року 32 (37). Померло від захворюваності на туберкульоз 3 
(5) чол. Випадків захворювань серед дітей в звітному році не зареєстровано.  
План флюорографічних обстежень населення виконано на 83,4 (77,8)%. 
  
Робота цілодобового стаціонару міської лікарні.  
          При стаціонарі міської лікарні функціонує 12 відділень, де надається 
кваліфікована допомога населенню міста, району, оточуючих районів. Всього 
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розгорнуто 445 ліжок, крім того 9 анестезіології і інтенсивної терапії, з них 2 
– дитячих.  

План використання ліжкового фонду по лікарні за цей період виконано 
на 87,2 (86,6)%,  середня тривалість перебування хворого на ліжку – 8,2 (8,4).  
З перевантаженням працювало 2 відділення – неврологічне – 113,9 (113,1)% і 
гінекологічне – 116,9 (106,4)%, терапевтичне – 98,9 (101,0)%,  наркологічне – 
96,1 (91,4)%.   

У відділеннях стаціонару протягом 2012 року проліковано хворих – 
15,8 тис. (15,5 тис) , із них сільських жителів з різних районів  – 3,9 тис. (3,5), 
що складає  24,2 (22,4 )%, в т.ч. проліковано хворих Коростенського району – 
3,2 тис. (3,1 тис.). Виконано операцій у відділеннях хірургічного профілю 
стаціонару – 3,1 тис.(3,2 тис.). 

По складу хворих в стаціонарі перше місце займають хвороби органів 
кровообігу, значно збільшилась кількість цереброваскулярних захворювань, 
на другому місці - хвороби органів дихання, на третьому місці – сечостатевої 
системи. 

Приділяється значна увага альтернативному лікуванню хворих в 
умовах денних стаціонарів, стаціонарів на дому. Так, в денних стаціонарах 
різних профілів за 2012 рік проліковано на 57 (57) ліжках 7,2 тис. хворих (6,9 
тис.), середній термін перебування на ліжку становив – 6,6 (7,0). В 
стаціонарах на дому проліковано за цей період всього 3,7 тис. хворих (3,6 
тис.) , в т.ч. дітей – 424 (504). 

 
Матеріально-технічне забезпечення  

Лікарня отримує фінансування з міського бюджету та має власні 
надходження: від надання послуг по зубному протезуванню та від отримання 
благодійної, шефської та гуманітарної допомоги від юридичних та фізичних 
осіб. 

   В останні роки відмічалося 
щорічне збільшення бюджетного 
фінансування на 1-го  жителя  по 
кошторису ЦМЛ, але наявне 
фінансування, в зв’язку з ростом цін 
та підвищенням заробітної плати 
медпрацівникам, складає лише 65%.  
 
 

Фінансуються лише захищені статі: зарплата, використання 
енергоносіїв, частково медикаментозне забезпечення та харчування хворих. 

 
Показник Од. 

виміру 2011 рік 2012 рік 2012 р у % 
до 2011 р 

Касові видатки лікарні, в т.ч. на:  
- медикаменти  
- продукти харчування 
- обладнання   

млн..грн. 

31,2 
1,15 
0,63 
0,14 

38,9 
1,7 

0,63 
- 

124,7 
147,8 
100,0 

- 

Період Сума 
фінансування 

медицини, млн.грн. 
2006 13,6 
2008 21,8 
2009 23,9 
2010 29,7 
2011 31,2 
2012 38,9 
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Лікування хворих району,  
кількість хворих 
на суму  

 
чол.. 

млн..грн. 

 
3028 
3,7 

 
3245 
1,9 

 
107,2 
51,4 

Залучено позабюджетних коштів в т.ч. 
благодійні внески 
платні послуги 
гуманітарна допомога  

млн..грн. 

2,7 
0,7 
0,5 
1,1 

2,6 
0,8 
0,6 
1,2 

96,2 
114,3 
120,0 
109,1 

 За рік надійшло в ЦМЛ гуманітарної допомоги на 59 тис.грн., це і 
медикаменти, і м’який інвентар та медобладнання.  

Лікарняна каса 2008 р 2009 р 2010 р 2011 р. 2012 р. 2012 р у % 
до  2011 р 

Кількість членів, тис.чол. 11,4 11,9 12,1 12,4 12,5 100,8 
У % до всього населення  17,3 18,0 18,3 18,9 19,0 100,5 
Всього внесків, тис.грн. 1176,7 1409,1 1890,1 2,0 2,6 130,0 
Витрачено тис.грн.  440,8 647,1 856,3 1,0 1,1 110,0 

          На початку 2013 року лікарняна каса нараховує 12,5 тис.членів, що 
складає 19,0% від всього населення міста (12.406 – 18,9)%, надходження 
внесків становлять  2,6 млн.грн., що на 30% більше 2011 року. Витрати на 
лікування за рахунок лікарняної класи  склали 1,1 млн.грн., що на 10% 
більше 2011 року, і становить 42 % до всіх надходжень.  
 Незважаючи на складний фінансово-економічний стан в країні і в місті 
в ЦМЛ проводиться робота щодо покращення матеріально-технічної бази 
підрозділів та впровадження новітніх технологій.                        
         Проведений поточний ремонт обладнання, інвентарю та технічне 
обслуговування обладнання (60,7 тис.грн.). Закуплено твердого інвентарю на 
20,3 тис.грн. За рахунок коштів державної субвенції закуплено обладнання і 
апаратури на суму 16,2 млн.грн 
          В останні роки значно посилені вимоги до підвищення рівня 
кваліфікації лікарів, а також до проходження ними своєчасної атестації і 
переатестації. Станом на 01.01.2013 року в ЦМЛ нараховується посад за 
штатом – 1035, які 100%  зайняті. 
         
18. Освіта і наука 

Дошкільна освіта 
В місті функціонує стала мережа дошкільних навчальних закладів, які 

забезпечують належний рівень освіти сучасним дошкільникам. Це 23 
дошкільних навчальних заклади, з них 22 – комунальної форми власності, 1 – 
приватної. 

З метою модернізації мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних 
закладів проведено реорганізацію навчально-виховного комплексу «Дитячий 
садок-школа-гімназія» №12 на навчально-виховний комплекс «Школа-
гімназія» №12 м та центр розвитку дитини №17 .Коростеня. 

Дошкільними навчальними закладами в грудні 2012р. проведено облік 
дітей, що проживають на території міста. За результатами моніторингу при 
відділі освіти створено персоніфікований банк даних про контингент дітей 
міста за віковими категоріями від 0 до 6 років.  
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На кінець 2012р. дошкільні навчальні заклади відвідують 2549 дітей від 
1 до 6(7) років, що становить 66%. З метою збільшення відсотка охоплення 
дітей дошкільною освітою запроваджено соціально-педагогічний патронат 
сімей, діти яких не відвідують дошкільні заклади. Патронатом охоплено 229 
дітей, частина яких знаходиться на короткотривалому перебуванні в 
дошкільних закладах. 

Різними формами здобуття дошкільної освіти вдалось охопити 2778 
дітей дошкільного віку, що становить 72,0% від загальної кількості дитячого 
населення міста віком від 1 до 6(7) років, з них дітей 5-річного віку 100%. 

Для задоволення потреб батьків в усіх дошкільних закладах працюють 
групи подовженого дня з 12-годинним перебуванням дітей, створено 
консультативні пункти для надання консультативної  допомоги та 
педагогізації батьків. 

З метою розвитку творчих здібностей дітей у дошкільних навчальних 
закладах працює 107 гуртків за інтересами. Гуртковою роботою охоплено 
1105 дітей.  

Дошкільні навчальні заклади забезпечені педагогічними кадрами. 
Спостерігається позитивна тенденція до зростання освітнього рівня 
педагогів. У дошкільних закладах працює 331 педагог, з них 155 мають вищу 
освіту 3-4 рівнів акредитації, що становить 46,8%. 

Відповідно до вимог організовано медичне обслуговування дітей, яке 
здійснюється лікарями-педіатрами та старшими медсестрами. Результати 
медичного огляду 2012 року показали, що продовжує збільшуватися 
кількість хворих дітей. На диспансерному обліку в дошкільних закладах у 
2011р. перебувало 930 дітей, у 2012 році на облік поставлено 980. 

У травні 2012 року проведено виїзні засідання обласної психолого-
медико-педагогічної консультації, під час яких обстежено 110 дітей, які 
потребують перебування в групах компенсуючого типу. На сьогоднішній 
день у дошкільних закладах працюють 8 груп для дітей з порушеннями мови, 
1 група для дітей з вадами зору та 2 санаторні групи для дітей із 
захворюваннями органів дихання, в яких перебувають 158 дітей.  

У дошкільних закладах організовано 3-разове харчування дітей. 
Гранична вартість харчування на 2012 рік і становить для дітей  до 3 років – 
16,76 грн. на день, з 3-х до 8-ми років 19,80 грн. на день.        

Станом на 01.11.2012р. середня вартість харчування однієї дитини в 
день становить – до 3-х років – 7,66 грн., від 3 до 6(7) років – 9,49 грн., 
виконання натуральних норм – 50%. Причиною невиконання натуральних 
норм харчування є відсутність належного фінансування. 

Дієвим фактором в поліпшенні методичної роботи з педагогами 
дошкільних закладів став випуск друкованої продукції. В грудні 2012р. 
відбулася презентація дитячого інформаційно-навчального журналу 
«Аллочка-дошколярочка» на базі ЦРД №18, який у 2013р. можна буде 
передплатити як додаток до благодійної газети «Вечірній Коростень». 

Шкільна освіта. 
       В 2012-2013 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах 
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міста навчається 6610 дітей, з них  703 першокласники. 
          В 2012 році закінчили навчальні заклади 758 випускників, 61- з них 
отримали медалі (51 – золоту та 10 – срібну). 397 (52,6%) випускників 
продовжують навчання у ВУЗах ІІІ-ІV р.а., 175(23,1%) у ВУЗах І-ІІ р.а.  
        В зовнішньому незалежному оцінюванні взяли участь 85,7% 
випускників шкіл, які виявили бажання вступати до вищих навчальних 
закладів.  

Успішно працюють нові типи навчальних закладів:  міський ліцей, 
гімназія, НВК „Школа гімназія” №12 .   Працюють міжшкільні факультативи. 
         Оздоровлено на базі пришкільних таборів 463 дитини, по путівках 
МНС- 1243 дитини, які потерпілі від аварії на ЧАЕС. 

За результатами проведення міського етапу Всеукраїнських 
предметних олімпіад найкращі результати  показали виконавці міської 
гімназії, ЗОШ №10, ЗОШ №7. 

На ІІ етап захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії Наук 
учнями навчальних закладів було подано 35 робіт. 

Працівниками методичного кабінету спільно з керівниками навчальних 
закладів розроблено та проведено ряд заходів: 18 теоретичних та 18 
практичних семінарів, 5 «круглих столів».  

Розкриттю творчості педагогів сприяв конкурс «Учитель року-2013». 
Вчителі шкіл презентували місто на Всеукраїнському конкурсі «Панорама 
творчих уроків-2012», «Класний керівник року-2013». Переможцем 
обласного та учасником Всеукраїнського етапу Міжнародного конкурсу з 
української мови ім. П.Яцика стала учениця 8 класу загальноосвітньої школи 
№10 Дорфман Олена. 

Посилено увагу до питань інноваційної педагогіки, впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні шкільних курсів. 
Ефективним є впровадження інформаційно-комунікаційних та 
мультимедійних технологій. На базі методичного кабінету проведено 
майстер - класи для вчителів з достатнім та високим рівнем практичних 
навичок роботи з ПК. 

Станом на початок нового 2012-2013 навчального року матеріально-
технічну базу комп’ютерної техніки було оновлено на 39 персональних 
комп’ютерів. Із них 20 – благодійна допомога, яка стала можлива завдяки 
підписаній Угоді між Урядом України та Урядом Китайської Народної 
Республіки про надання комп’ютерної техніки для загальноосвітніх 
навчальних закладів України, та 19 - благодійна допомога. 

 
Позашкільна освіта.  
Вагоме місце в системі безперервної освіти займає позашкільна освіта. 
 В трьох позашкільних закладах міста 2464 учнів мають можливість 

займатись в різноманітних гуртках, студіях, поглиблювати свої знання з 
основних наук.  

Позашкільні заклади здійснюють координацію роботи шкільного 
самоврядування в місті, працює рада старшокласників міста „Форум”, рада 
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дитячої громадської організації „Дивокрай”, «Школа молодого журналіста» 
проводяться семінари, майстер-класи для вчителів, педагогів-організаторів, 
заступників директора з виховної роботи.  

Позашкільними закладами проводиться організація та координація по 
проведенню міських конкурсів, фестивалів, акцій, експедицій, походів. В 
2012 році таких проведено з - науково-технічного напрямку – 26;  художньо-
естетичного – 12; еколого-натуралістичного – 25. 

Протягом року вихованці позашкільних закладів взяли участь в 63 
обласних та 28 Всеукраїнських масових заходах з усіх напрямків 
позашкільної освіти. Переможцями обласних етапів заходів стали 20 
вихованців, Всеукраїнських – 2, міжнародних - 1. Дипломами та 
сертифікатами  відзначені 2 учасники Всеукраїнського фестивалю «В 
об′єктиві натураліста», 1 - національного етапу міжнародного конкурсу «Іntel 
Eko – Україна 2012». 

  За звітний період  ДЮСШ, в якій виховується 517 вихованців, брала 
участь у чемпіонатах України з легкої атлетики, баскетболу, футболу. 
Провела міжобласні турніри з футболу серед юнаків,  з волейболу серед 
дівчат, традиційний турнір з баскетболу серед юнаків пам’яті Л.С.Шапіро. В 
обласній Спартакіаді школярів учні міста Коростеня  вже третій рік є 
переможницями. Команди міста Коростеня брали участь у Всеукраїнських 
змаганнях „Старти надій” в міжнародному центрі «Артек» та «Нащадки 
козацької слави» в місті Славута Хмельницької області, де посіли відповідно 
2 і 3 місця серед команд областей України. 
       Вживалися заходи відділом освіти, керівниками установ освіти щодо 
зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти. У навчально-
виховних закладах проведено поточні ремонти класних кімнат і кабінетів, 
групових приміщень, харчоблоків, їдалень, пралень, підсобних приміщень. 
Відремонтовано технологічне, ігрове та спортивне обладнання, меблі. 
        Всього проведено ремонтних робіт за рахунок бюджетних коштів на 
суму 596,6 тис. грн. Надійшло благодійної допомоги на суму 721,3 тис.грн. 

Протягом  2012 року на галузь ”Освіта” при  плані 72,9 млн.грн.  
спрямовано 72,2 млн.грн., що на 24,2% (14,1 млн.грн.) більше, ніж в 2011 
році.  

Кошти, в першу чергу, направлялись на виплату заробітної плати з 
нарахуваннями – 59,5 млн.грн., на оплату за спожиті енергоносії та 
комунальні послуги – 9,1 млн.грн., харчування дітей в дошкільних закладах – 
1,9 млн.грн.     

В структурі видатків по даній галузі найбільшу питому вагу займає 
заробітна плата з нарахуваннями -  82,4 %, енергоносії та комунальні послуги 
– 12,5 % , харчування в дошкільних установах – 2,7 %. 

 Професійне технічне училище № 16  
Проведено масштабний моніторинг ринку праці, підписані додаткові 

договори з підприємствами регіону  на замовлення робітничих кадрів , що 
дало можливість збільшити обсяги державного замовлення на 25% і 
здійснити набір 165 учнів із запланованих 125 учнів 
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Завдяки співпраці з міським центром зайнятості професійну освіту в 
училищі здобули 22 безробітних з професій «Електрозварник» та 
«Електромонтер», зароблено 90 тис.гривень 

Проведено профорієнтаційну роботу серед молоді, а саме: проведено 
конкурси фахової майстерності серед учнів, прийнято участь у виставці –
ярмарці робітничих професій, відвідано з профорієнтаційною метою всі 
школи міста та району, проведено день відкритих дверей, зроблено рекламу в 
ЗМІ, інтерв’ю на місцевому телебаченні, рекламні ролики на радіо «Хіт Фм» 
та «Русское радио», статті в газетах «Іскоростень», «Ехо», виготовлено 
рекламні плакати. 

За звітний період підвищили кваліфікацію 4 викладачі та 8 майстрів 
виробничого навчання пройшли стажування на підприємствах; введено в 
штат нову посаду - соціальний-педагог. 

Проведено ремонт в начальних кабінетах, актовому залі, коридорах, 
створено баскетбольний майданчик та встановлено баскетбольні щити, 
проведено штукатурку стін в майстернях на заводі. З додаткових джерел 
залучено 30 тис. гривень для ремонту тепломережі в начальному корпусі, 
розроблено проектну документацію та закуплено матеріали для ремонту; 
оснащено методичний кабінет , придбано 3 класні дошки 

Придбано 11 моніторів, 2 системні блоки, ноутбук, 3 принтери, 
здійснено підключення до мережі Інтернет та забезпечено вільним доступом 
WI-FI.  

 
19. Культура, туризм, екскурсійна діяльність 

Протягом 2012 року закладами культури міста проведено відзначення 11 
державних дат, 5 мітингів до пам’ятних дат, 12 загальноміських заходів, 4  
концертних програми до професійних дат, 5 фестивалів, що в цілому на 5 
заходів більше в порівнянні з минулим роком.   

Протягом 2012 року творчі колективи, учні шкіл естетичного виховання 
взяли участь в 27 всеукраїнських та обласних конкурсах, на яких виборювали 
призові місця. 
         В 2012 році Коростенська міська школа мистецтв ім.А.Білошицького  
отримала диплом обласного конкурсу «Золоті джерела» в номінації «Кращий 
початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад». 

Значна увага  приділялась збереженню історико-культурної спадщини. У 
місті налічується 114 пам’яток історії та культури, з них: археології - 10, 
історії та культури - 79, монументального мистецтва - 18, архітектури та 
містобудування - 7. В звітному році взято на облік пам’ятний знак, 
присвячений 140-річчю Південно-Західної залізниці та відкриттю 
залізничного руху на дільниці місцевого значення. 

 
Бібліотечна справа. 
У місті функціонує 18 бібліотек (в тому числі філіалів), які налічують 

22,4 тис. читачів. Бібліотечний фонд складає 418,3 тис. примірників, що на 
1,8 тис. примірників більше в порівнянні з 2011 роком. 
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Протягом 2012 року бібліотеками централізованої бібліотечної системи 
проводились різні форми роботи з населенням міста: бесіди, інформаційні 
години, уроки мужності та милосердя, виставки, тематичні вечори, тематичні 
полички, конкурси, дискусії, уроки пам’яті до трагічних дат, відзначення 
ювілеїв видатних державних діячів, поетів, письменників, художників, 
скульпторів.  

В рамках дії проекту «Бібліоміст» інноваційно-інформаційний центр 
відвідали 19,7 тис. чоловік.  

 
Туризм та екскурсійна діяльність. 
Реалізація заходів щодо розвитку туризму в місті проводилися по 4 

напрямках: благоустрій культурно-паркових зон, розробка туристичних 
маршрутів, розвиток туристичної інфраструктури, розвиток подійного 
туризму. 

На сьогоднішній день остаточно впорядкований парк ім. 
М.Островського, завершена скульптурна група Древлянського періоду 
(пам’ятник князю Малу, пам’ятник княгині Ользі, пам’ятник Добрині 
Нікітичу, пам’ятник княгині Малуші та її сину Великому князю 
Володимиру).  

Для залучення туристів у місто та сприяння їх комфортному 
перебуванню налагоджено роботу Туристично-інформаційного центру. Для 
відвідувачів та гостей міста розроблено та видано туристичний інформатор. 
Розроблені туристичні маршрути. Для створення волонтерської групи 
екскурсоводів методистом з туристичної справи проводились заняття з 
учнями шкіл.  

Прослідковується динаміка зростання кількості туристів, що відвідують 
наше місто. Якщо у 2011 році місто відвідало близько 7000 туристів, то в 
2012 р. – 8500. 

Протягом 2012 року проведено 521 оглядову туристичну екскурсію, що 
на 103 екскурсії більше в порівнянні з минулим роком. 

В рамках подійного туризму продовжується розвиток таких туристичних 
подій, як: Міжнародний фестиваль дерунів, Міжнародна археологічна 
конференція «Стародавній Іскоростень і слов’янські гради», Міжнародний 
фестиваль авторської православної пісні «Утренняя заря», Міжнародний 
конкурс «Играй гармонь», Міжнародний літературній фестиваль «Просто на 
Покрову».  

В рамках Міжнародного туристичного салону «Україна 2012» місту 
Коростеню було вручено Сертифікат «100 кращих подій, які сприяють 
розвитку туризму в Україні» за Міжнародний фестиваль дерунів. 

З метою популяризації туристичного потенціалу нашого міста 
проводився прес-тур для представників вітчизняних засобів масової 
інформації, також туристичні маршрути презентувалися для представників 
туроператорів та турагенцій України. 

У серпні 2012 р  створено Координаційну раду з питань розвитку 
туризму, головна мета якої -  сприяння реалізації державної та міської 
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політики в галузі туризму, визначення пріоритетних напрямків розвитку 
туризму, забезпечення координації діяльності суб’єктів туристичної 
інфраструктури усіх форм власності та підпорядкування. В жовтні на сесії 
Коростенської міської ради прийнята Програма розвитку туризму міста 
Коростеня на 2013-2015 р.р.  

Реалізовуються заходи міської Програми розвитку військово-
історичного комплексу «Скеля» на період 2012 – 2016 років. Діяльність 
військово-історичного комплексу „Скеля”  висвітлювалась в центральних та 
місцевих засобах масової інформації телеканали: «Інтер», 2+2, «Оружие» 
(російський), 1-й автомобільний, ТРК «САМ»,  ТО «Коростеньтелебачення», 
в газетах «Іскоростень», «Рідний дім». Проведено 208 екскурсій 2572 особи, 
в тому числі гості з Польщі, Швейцарії, Франції, Нідерландів, 
Великобританії. 

Краєзнавчий музей міста протягом 2012 року відвідало 7,3 тис. осіб, 
проведено 112 екскурсій. Поповнено музейний фонд 130 новими 
експонатами. В музеї діє постійно діюча виставка художників Тригубових, 
К.Лисової та "Коростень древлянський". 

Музей Локомотивного депо протягом 2012 року відвідало 4,5 тис. осіб, 
проведено 150 екскурсій. В 2012 році зроблений стенд пам'яті В. Гнітецького.  

В лютому 2012 року відкрито музейну кімнату виробів Коростенського 
фарфорового заводу «Коростенський фарфор». 

На галузь «Культура і мистецтво» спрямовано з міського бюджету 6,9 
млн.грн. що на 24,2% (1,3 млн.грн.) більше, ніж за 2011 рік. 

В  структурі видатків найбільшу питому вагу займає заробітна плата з 
нарахуваннями – 88,2 % (6,1 млн.грн.), енергоносії та  комунальні послуги – 
8,9 % (0,6 млн.грн.), заходи – 2,6% (0,2 млн.грн.). 

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

З метою вирішення проблеми зменшення кількості кризових сімей 
проводилась систематична соціальна робота в сім’ях.  Протягом 2012 року 
обстежена 551 сім`я, яка перебуває в складних життєвих обставинах. 
Нововиявлено 184 сім`ї, з них 69 - поставлено на облік. 

Протягом 2012 року під соціальним супроводом перебувало 120 сімей, 
44 сім`ї були зняті з соціального супроводу з позитивним результатом. Одна 
дитина була повернута в сім`ю з будинку дитини.    

Протягом звітного періоду проведено 28 загальноміських рейдів, в 
результаті яких 14 дітей влаштовані до центру соціально-психологічної 
реабілітації дітей «Віри, Надії, Любові». 

Протягом 2012 року близько 300 сім’ям, які опинились в складних 
життєвих обставинах, було роздано харчові набори та 79 сімей отримали 
допомогу одягом. 

Обстежено 16 сімей з метою здійснення вибіркового контролю за 
цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини.  

ГО «Молодіжна рада» спільно з волонтерами провела благодійну акцію 
«Серце до серця» з метою звернення уваги людей до проблем дітей, які 
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хворіють на цукровий діабет. Під час акції зібрали 2161 грн. для придбання 
інсулінових помп. 

Проведена акція «Не залишайся байдужим до дітей» метою якої був збір 
речей (одягу та взуття), іграшок, продуктів харчування для малозабезпечених 
сімей, які безпосередньо вони отримали в День захисту дітей. Деякі 
підприємці міста взяли під супровід сім’ї, які потребують підтримки. 

Проведено захід до Дня Святого Миколая в якому прийняли участь діти 
інваліди та малозабезпечені мешканці міста Коростеня. Учасники заходу 
отримали 600 подарунків. 

Протягом  2012 року проведено близько 130 заходів. 
В місті  працює  7  підліткових  клубів для залучення дітей та молоді в 

позаурочний час та під час канікул до роботи в гуртках, секціях. 
Особлива увага приділялась оздоровленню дітей пільгових категорій, 

зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із 
малозабезпечених сімей та дітей-інвалідів. Протягом року послугами 
відпочинку в МДЦ «Артек» забезпечено  28 дітей (3 дитини з багатодітної 
сім`ї, 9 дітей позбавлених батьківського піклування, 2 дітей-інвалідів, 1 член 
спортивної команди міста, 11 дітей, які перебувають на диспансерному 
обліку, 2 талановиті дитини), в УДЦ «Молода гвардія» - 15 (13 дітей, які 
перебувають на диспансерному обліку, 1 талановита дитина, 1 дитина з 
багатодітної родини). 
         Здійснювався соціальний супровід 29 молодих людей, з них 18 
неповнолітніх та 4 звільнених, які відбувають покарання без позбавлення 
волі.  

На базі консультаційного пункту при кримінально-виконавчій інспекції 
з умовно засудженими неповнолітніми та молоддю протягом року 
проводилась профілактична робота щодо вживання алкогольних напоїв, 
наркотичних речовим, формування репродуктивного здоров'я (116 осіб). 
 

21. Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності  
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.   

Протягом 2012 року створено прийомну сім’ю до якої влаштовано 3 
малолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування. 

В місті функціонує  4 дитячих будинки сімейного типу, де виховуються 
30 дітей та 3 прийомні сім’ї, в яких виховуються 9 дітей,  позбавлених 
батьківського піклування та дітей-сиріт.  

На обліку у службі у справах дітей перебуває 169 дітей, які виховуються 
в 109 сім’ях. 

Із загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку на 
праві приватної власності має житло 30 дітей (з них 27 - перебуває під 
опікою, 2 - в державних закладах, 1 - в дитячому будинку сімейного типу). 
Не мають житла - 10 (з них: в державних закладах - 7, під опікою - 3). 
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14 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, по 
досягненню повноліття в 2012 році виплачено одноразову допомогу. 

Коростенським міським центром соціально-психологічної реабілітації 
дітей «Віри, Надії, Любові» в 2012 році надано допомогу 75 дітям, що на 31 
дитину більше в порівнянні з 2011 роком. Протягом року оздоровлено 23 
дитини на Закарпатті та 9 дітей у дитячому таборі «Березовий гай» 
Житомирської області. 

 
22. Фізична культура і спорт  
 Протягом 2012 року здійснювалася реалізація заходів міської Програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2012 рік. За рейтинговими 
показниками розвитку фізичної культури і спорту місто Коростень п’ять 
років поспіль займає друге місце серед міст та районів Житомирської області, 
поступаючись тільки місту Житомиру. 

Найбільш визначні події та спортивні досягнення 2012 року стали 
перемоги наших спортсменів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, а 
саме . IV спортивних іграх школярів України з вільної боротьби; чемпіонат 
України з хокею на траві серед команд вищої ліги;чемпіонаті України з 
баскетболу, чемпіонату Житомирської області та чемпіонату України з 
карате-до змаганнях Кубку України з шашок серед чоловіків (класична гра). 

Школярі міста Коростеня стали переможцями Спартакіади школярів 
Житомирщини 2011-2012 навчального року; команда міста виборола ІІ місце 
у фінальних змаганнях «Старти надій» Всеукраїнської Спартакіади школярів; 
СК «Коростень» став переможцем чемпіонату Житомирської області з 
футболу серед команд вищої ліги. 

В місті функціонує 2 стадіони, фізкультурно-оздоровчий комплекс, 22 
спортзали, 51 спортивний майданчик (3 із штучним покриттям).  
         На стадіоні „Спартак” проводяться матчі чемпіонату Житомирської 
області та чемпіонату України з футболу.  

З метою завершення реконструкції стадіону „Спартак”, розпочато 
будівництво нової легкоатлетичної доріжки із штучним покриттям та повне 
оновлення майданчиків для ігрових видів спорту, що знаходяться на 
території стадіону (майданчики для міні-футболу, волейболу, баскетболу та 
тенісний корт). Будівництво ведеться за рахунок спонсорських коштів.  

На базі фізкультурно-оздоровчого комплексу стадіону «Спартак» 
проводяться змагання обласного та всеукраїнського рівня з різних видів 
спорту, обласні галузеві Спартакіади, навчально-тренувальні збори.  
 У місті збережена мережа клубів спортивної спрямованості у 
загальноосвітніх навчальних закладах та за місцем проживання. Працює 
Коростенський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх», якому підпорядковані усі підліткові клуби міста. За результатами 
роботи у 2012 році «Спорт для всіх» визнано одним з кращих в 
Житомирській області. 

В  місті Коростені працює дві дитячо-юнацькі спортивні школи, де є 
відділення з таких видів спорту як легка атлетика, волейбол, баскетбол, 
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футбол, вільна боротьба, дзюдо, теніс настільний та шахи. Загальна кількість 
учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл складає 661 особу. 

У 2012 році зареєстровано новий баскетбольний клуб «Коростень». 
Протягом 2012 року забезпечено проведення  140 спортивних заходів, в 

тому числі  організовано та проведено 33 міських змагання з різних видів 
спорту, забезпечено участь спортсменів міста у 65 обласних, 31 
всеукраїнському та міжнародному змаганнях, 9 турнірах різних рівнів.  

В звітному році прийнята міська Програма розвитку фізичної культури і 
спорту на 2013-2016 роки. 

На галузь «Фізична культура і спорт» з міського бюджету витрачено 1,9 
млн.грн., що на 39,4 % (527,7 тис.грн.) більше, ніж у минулому році. 

В  структурі видатків по галузі  «Фізична культура і спорт» найбільшу 
питому вагу займає заробітна плата з нарахуваннями – 62,7% (1170,2 
тис.грн.), енергоносії та комунальні послуги – 22,0% (410,4 тис.грн.), 
проведення спортивних заходів –  7,8% (145,0 тис.грн.). 

Основні показники розвитку галузі. 
Показники Одиниця 

виміру 
2011 рік, 

звіт 
2012 рік, 

звіт 
2012 рік у 
% до 2011 

року 
Кількість проведених спортивних 
заходів, у т.ч.: 

од. 145 140 96,6 

міських змагань од. 41 33 80,5 
участь у обласних змаганнях од. 43 65 151 
участь у всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях 

од. 48 31 64,6 

участь у турнірах різних рівнів од. 11 9 81,8 
навчально-тренувальних зборів од. 2 2 100 
Фінансування спортивних заходів тис.грн. 160,0 145,0 90,6 

 
23. Інформаційний простір  

Міська влада систематично та своєчасно інформує громаду про свою 
діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання через засоби масової 
інформації (ЗМІ).  

В  2012 році інформаційна політика виконавчого комітету була 
спрямована на покращення інформованості громадян про діяльність міської 
влади та створення позитивного іміджу міста.  

Для цього протягом минулого року було повністю оновлено міський 
інформаційний сайт, який знайшов позитивні відгуки у користувачів, за 2012 
рік до сайту звернулось 385 802 відвідувачі, всього з 2008 року сайт 
переглянуло  1 631 221 користувачів.   

З метою популяризації та створення позитивного іміджу міста Коростеня 
інформаційним відділом було створено сторінку «Коростень офіційний» у 
соціальній мережі Facebook. 

Протягом року події із життя міста висвітлювались такими  засобами 
масової інформації: телеканалами «1+1», «Інтер», «СТБ», «TVI», ТРК 
«Україна», «Ц-Тв», Житомирською телерадіокомпанією, радіо 
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«Житомирська хвиля», «Рекорд», «Русское радио», газетами 
«Житомирщина», «2000», «Субота», «Замок володарів», «Радіус Києва», 
«Факти»,«ВідродимоПолісся» . 

 В рамках співпраці з Посольством України в Японії і Японії в Україні в 
проекті «Фукусіма-Чорнобиль» компанією NHK японського суспільного 
телебачення проведено 4 зйомки документальних та науково освітніх фільмів 
про досвід подолання наслідків техногенних катастроф. 

У 2012 році інформаційному просторі відбулося ряд змін: газета «Нова 
доба» припинила свою діяльність, натомість найстаріша газета нашої 
Коростенщини «Древлянський край» змінила склад своїх засновників, в 
міському інформаційному просторі з’явилася нова газета «Наш Коростень». 
За даними соціологічних досліджень, найбільше інформації коростенці 
дізнаються з місцевого телебачення. 

В 2012 році  КП «Коростеньмедіа» започаткували транслювання 
місцевих радіопередач в ефірі Житомирського обласного радіо з метою 
популяризації Коростеня за межами міста.  

Проводилась поліпшення роботи Коростенського телебачення, а саме: 
проведено оптимізацію кадрів, у зв’язку з переходом випуску телепрограм на 
автоматичний режим, продовжуються роботи щодо створення власного 
телеканалу, який транслюватиметься в ефірі цифрового телебачення, а також 
в мережі кабельного оператора. Здійснюється практика з транслювання 
передач Коростень ТБ в мережі Інтернет на офіційному каналі YouTube, а 
також в соціальних мережах «Одноклассники» та «Facebook», де на сьогодні 
вони вже мають більше 5 тисяч прихильників. 

Над своїм удосконаленням, збільшенням кількості тиражів працює і 
газета «Іскоростень». Так, у минулому році в тижневику було започатковано 
декілька нових тематичних сторінок, зокрема «Освіта NEWS», 
«Міліцейський кур’єр», «Дорога до храму», ведеться спілкування читачів на 
шпальтах газети з представниками міської влади, розкриваються проблемні 
питання з життєдіяльності міста. До найбільших загальноукраїнських та 
загальноміських свят газета друкується у кольорі, що сприяє її популяризації 
серед населення Коростеня та району. 

В  минулому році комунальне підприємство Коростенської міської ради 
«ТО «Коростеньмедіа» провело роботи з оновлення матеріально-технічної 
бази на суму 84 тис. грн., та поточного ремонту – на 14 тис. грн. 
 
24. Житлово-комунальне господарство  

На виконання Закону України „Про Загальнодержавну програму 
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-
2014рр”  затверджена і реалізовується «Програма реформування і розвитку 
житлово-комунального господарства м. Коростеня на 2010-2014рр.».  

На даний час в місті функціонує 20 об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, які обслуговують 34 багатоквартирних будинків, 
загальною площею 127,2 тис.м2, кількість квартир - 2557. Крім того в місті 
функціонує житлово-будівельний кооператив „Локомотив”, який обслуговує 
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3 житлові будинки загальною площею 16732 м2. ПП «Коростенський 
житловий сервіс №5» обслуговує 54 житлові будинки загальною площею 
44294 кв.м.   

Для активізації роботи по створенню в місті нових ОСББ в міських ЗМІ 
надається інформація про механізм створення та функціонування ОСББ, 
розповсюджуються буклети на цю тему. За звітний період нових ОСББ в 
місті не створено.  

До березня 2013 року продовжена співпраця міста з проектом 
«Реформа міського теплозабезпечення». В 2012 році спеціалісти ВБО 
«Інститут місцевого розвитку» презентували «Каталог інвестиційних 
проектів м. Коростеня в сфері теплозабезпечення». Місто Коростень є 
підписантом Угоди Мерів. В 2012 році було розпочато роботу з написання 
плану дій щодо сталого енергетичного розвитку міста.  

Для створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності 
комунальних підприємств, поліпшення їх інфраструктури розпочато 
ліквідацію Коростенського комунального підприємства «Шляхово-
експлуатаційна дільниця» шляхом його приєднання до Комунального 
виробничо-господарського підприємства.     
      На протязі 2012 року у галузі житлово-комунального господарства міста 
виконані роботи по наступних напрямках: 

Покращення зовнішнього вигляду житлового фонду,подовження 
терміну експлуатації конструктивних елементів будинків. 

З місцевого бюджету в 2012р. було передбачено 400 тис.грн. на 
проведення капітального ремонту житлового фонду комунальної власності та 
150 тис. грн.  на проведення капітального ремонту в будинках ОСББ.  

Фактично виконано капітальний ремонт на 5 житлових будинках:  
по будинках ОСББ: Мельника,4 та Грушевського, 64 на суму 473,4 

тис.грн, в т.ч. 97,5 тис.грн. вклад ОСББ,  
по будинках комунальної власності: Мельника, 10а, Грушевського 48А, 

Грушевського,47 на суму 217,0 тис.грн, в т.ч.30.0 тис.грн. вклад мешканців 
будинків.  

Всього співфінансування  робіт мешканцями становить 127,5 тис.грн.    
Планово попереджувальний ремонт виконано на 69 будинках. 

Поточний ремонт житлового фонду в звітному році виконано на 4,2 млн.грн. 
Забезпечення сталого водопостачання  
Протягом 2012 року за кошти КП «Водоканал» проведені роботи по 

заміні 959м водопровідної та  151м каналізаційної аварійної мережі на суму 
1,6 млн.грн.  

Для вирішення питання  надійного та якісного функціонування міських 
очисних споруд каналізації за кошти місцевого бюджету в сумі 298,9 тис.грн. 
виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію очисних 
споруд каналізації. Загальна кошторисна вартість робіт складає 12,6 млн. грн.  

За рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 150 тис. грн. виконані 
роботи по реконструкції водопровідної мережі на дільниці вул.Древлянська- 
вул. 1-го Травня. 
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 НА суму 99,0 тис.грн. проведені роботи по ремонту колодязів 
водопровідно-каналізаційних мереж по вул. Сосновського, Ш. Алейхема, 
Гастелло, К.Лібкнехта, Мельника, Котовського.  

На виконання робіт з реконструкції котельні підприємства з 
встановленням котла на альтернативному паливі з місцевого бюджету 
виділено 225 тис.грн.  

За рахунок коштів мешканців в місті встановлено 11,9 тис.квартирних 
лічильників обліку холодної води (67%).  

Реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання.  
До роботи в осінньо-зимовий період КП „Теплозабезпечення” 

підготовлено 34 котельні, на яких встановлені прилади обліку теплової 
енергії. 

В місті створена загальноміська диспетчерська служба, а на кожному 
підприємстві житлово-комунального господарства цілодобово задіяні 
аварійно-диспетчерські бригади, які оперативно реагують на усунення 
аварійних ситуацій. 

За кошти КП «Теплозабезпечення» в сумі 0,9 млн.грн. замінено 2,9 км 
аварійних теплових мереж, з них 1,2 км з застосуванням попередньо 
ізольованої труби. На котельні по вул. К.Маркса,81 замінено котел ВК-21М 
загальною вартістю 153 тис.грн. 

Відповідно до вимог «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» за кошти підприємства в сумі 42,5 тис.грн. виконано 
прокладання аварійних кабельних ліній котелень Київська,1-А та пров. 
Сосновського,10 протяжністю 550 м. 

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

З метою впорядкування міських доріг за рахунок місцевого бюджету за 
2012 рік виконано:  

капітальний ремонт 1,4 тис.м² вул.Свердлова на суму 310,5 тис.грн., 
995 м²  вул.Войкова  на суму 173,1 тис.грн.   

поточний ремонт місць паркування та пішохідної зони по вул.Кірова, 3, 
5, а саме 474 м² на суму 65 тис.грн.. 

поточний ремонт асфальтного покриття вул.1-го Травня –823 м² на 
суму 83,47 тис.грн.;       

профілювання доріг на 67 міських вулицях площею 1125,5 тис.м² на 
179,8 тис.грн; 

ямковий ремонт на 44 вулицях площею 3,1 тис.м². на 515,5 тис.грн;  
роботи по нанесенню розмітки фарбою по вулицях 17,7 км.п., міських 

перехрестях площею 663,2 м²  на суму 72,8тис.грн.;       
фарбування турнікетів по вул. Кірова, Сосновського, Крупської – 135 

м².;  
ремонт 8 зливових колодязів та встановлено 16 водоприймальних 

решіток 
Проведено капітальний ремонт та гідродинамічне очищення дренажної 
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та зливової каналізації протяжністю 3,3 тис.п.м., облаштовано 12 
водоприймальних решіток, на суму 296,5 тис. грн. 

За рахунок субвенції державного бюджету в сумі 2,1 млн. грн. було 
виконано капітальний ремонт 4 автомобільних доріг та поточний ремонт 10 
вулиць. На капітальний ремонт 8 зупинок громадського транспорту 
видатками місцевого бюджету витрачено 51,3 тис. грн. Також за рахунок 
спонсорської допомоги встановлено 8 нових зупинок. 

З метою покращення утримання доріг в зимовий період за рахунок 
коштів місцевого бюджету в сумі 200 тис.грн. переобладнано автомобіль 
КАМАЗ з встановленням нового обладнання для очищення доріг від снігу та 
посипання піскосуміші.  

Впорядкування місць відпочинку громадян та озеленення міста.                                                                                 
В 2012 році продовжені роботи по реконструкції парку ім. 

Островського, який на даний час перетворився на візитну картку міста. З 
міського бюджету на реконструкцію та будівництво парку виділено 150 
тис.грн. За кошти спонсорів  встановлено пам’ятник Добрині Нікітічу. За дані 
кошти проведено роботи по реконструкції площі біля нового пам’ятника з 
облаштуванням освітлення, підпірних стінок, сходів, лавок, пандусів та 
нових клумб.  

Виконано роботи по санітарному обрізуванню 606 дерев по вулицях 
міста на загальну суму 111,1 тис.грн. За рахунок коштів місцевого бюджету 
виконано роботи по видаленню 50 аварійних дерев на загальну суму 90,0 
тис.грн.,  викошуванню газонів 167,9 тис.м² на 73,5 тис.грн., посадці та 
догляду за квітами 431,9 тис. грн., формувальному обрізуванню живоплоту 
на 19,4 тис.грн. 

Підприємствами, установами, організаціями міста висаджено 299 дерев 
та 459кущів. При проведені міського суботника вирублено чагарники та 
аварійні дерева на території парку Перемоги. 

Значну роботу по озелененню міста проводять житлово-комунальні 
підприємства міста, а саме облаштовано нові клумби та альпінарії на 
прибудинкових територіях та вздовж проїзної частини центральних вулиць 
Кірова, Грушевського, Сосновського, облаштовано 18 нових дитячих  
майданчиків на прибудинкових територіях. Кандидатами в депутати  
Верховної ради України на прибудинкових територіях облаштовано 24 нових 
дитячих майданчики. 

Забезпечення чистоти міста.  
Продовжується робота по укладанню договорів на вивіз ТПВ з 

будинків приватного сектору. На даний час укладено 4995 договорів на 187 
вулицях приватного сектору. В цьому році розпочато обслуговування вулиць 
мікрорайону Чигирі, селища Житомирське.  

За 2012 рік ліквідовано стихійних сміттєзвалищ загальним обсягом 711 
м³ на суму 43,9 тис. грн.  

У 2012р. продовжено реалізацію проекту з роздільного збору ТПВ 
Зібрано та здано переробникам: паперу -15,6 тон, полімерів – 6 тон, склобою 
–48 тон, що значно знизило навантаження на міське сміттєзвалище.  
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Інспекцією з благоустрою в 2012році проведено 309 рейдів та 1341 
перевірку з питань благоустрою, видано 1266 попереджень та складено 69 
протоколів.  

В 2012 році на урегулювання численності бездомних тварин витрачено 
1029,71 грн. та на утримання безпритульних  тварин 49,9 тис. грн. 

З метою недопущення засмічення берегів р. Уж проводяться перевірки 
санітарного стану берегової зони.  

На виконання Програми  покращення санітарного та екологічного 
стану р. Уж та її притоки р. Кремно на 2011-2015рр у 2012 році проведені 
наступні заходи: 

з місцевого бюджету виділено 359 тис.грн. на очищення русла річки 
Уж. Виготовлено проектно-кошторисну документацію та виконані роботи по 
очищенню русла на суму 177,5 тис.грн.; 

з метою інформування населення про стан р. Уж виготовлено та 
розповсюджено інформаційні буклети на загальну суму 1250 грн. 

Житлова політика  
На квартирному обліку станом на 01 січня.2013 року перебуває 1159  

громадянина проти 1672 які перебували на обліку на початок 2012 року. з 
них: позачергове отримання житла – 188 чоловік,  першочергове отримання 
житла – 355 чоловік, громадяни, які перебувають у загальній черзі – 616 
сімей. 

У 2012 році виділено 25 квартир (з них 19 квартир з усіма зручностями, 
решта житло без комунальних вигод у приватному секторі), житловою 
площею 697,17 кв.м., житлові умови покращені 60 громадянам міста, в тому 
числі надано 1 службову квартиру.  

 Житлові приміщення, на умовах оренди, було виділено та продовжено 
термін договору оренди громадянам в кількості 39 кімнат (квартир). 
Протягом року, на квартирний облік, прийнято 39 сімей, знято - 563. 
Приватизовано квартир по м.Коростеню - 110, кімнат у гуртожитку - 76, 
квартир Коростенського району – 25, Лугинського - 20. 475 - громадян міста 
стали власниками своїх помешкань, Відсоток приватизованого житлового 
фонду міста становить-97,2%. 

З 1 січня поточного року в силу вступила стаття Житлового Кодексу 
яка передбачає виділення житла лише особам які занесені до єдиного 
державного реєстру громадян, які перебувають на квартирному обліку. На 
сьогодні це лише 344 справи з 1159.  

 
25. Охорона праці на виробництві  

Потягом 2012 року проводилась реалізація державної політики в галузі 
охорони праці на місцевому рівні, контроль дотримання роботодавцями 
вимог законодавства про охорону праці.   

Проведено 30 перевірок підприємств різних форм власності з 
дотримання законодавства України з охорони праці. Перевірено якість 
формування та виконання розділу колективних договорів “Умови та охорона 
праці” і надана консультативно-методична допомога в розробці, формуванні 
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відповідних розділів.  
Соціальний захист найманих працівників (потерпілих на виробництві) 

здійснювався через систему загальнообов’язкового державного соціального 
страхування від нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві. 

 Через порушення вимог охорони праці за 2012 рік на підприємствах та 
в організаціях на території міста виникло 13 нещасних випадків, з них 8 -     
комісіями з розслідування визнані повязаними з  виробництвом  у тому числі 
2 із смертельним наслідком – ТОВ «Астафе» та Вагонне Депо.  

На підприємствах міста за 2012 рік зареєстровано 2 професійних 
захворювання. 

Протягом року проводився контроль за проведенням навчань і 
перевіркою знань з питань охорони праці посадових осіб підприемств, 
працівників виконуючих роботи з підвищеною небезпекою, організовано 
навчання посадових осіб, спеціалістів з питань охорони праці підприємств (2 
групи - 50 осіб).  

На виконання Закону України „Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, 
страховим експертом з охорони праці за 2012 рік було проведено 94 
перевірки. Під час перевірок було виявлено 546 порушень законодавства про 
охорону праці, по результатам перевірок роботодавцям було внесено 94 
подання з встановленими термінами на виконання та усунення виявлених 
порушень.  

Реалізовано заходи затвердженої “Програми поліпшення стану безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища на 2008-2012 рр. в м. Коростені” за 
2012 рік. Плану першочергових заходів з профілактики травматизму  
невиробничого  характеру  в Житомирській обл. та в  м.Коростені на 2012р. 

За даними лікувально-профілактичних закладів за 2012 рік в нашому 
місті сталося 6445 нещасних випадків невиробничого характеру з них 965 з 
дітьми віком до 14 років. Порівняно з відповідним періодом 2011 року 
відбулося збільшення на 440 випадків. Найбільшу кількість травм отримали 
громадяни внаслідок падінь - 3470 в тому числі дітей віком до 14 років – 592; 
від дії неживих механічних сил постраждало 2275 чоловік в тому числі дітей 
віком до 14 років – 299; від дії природних факторів потерпіло 236 людей в 
тому числі дітей віком до 14 років – 36; в ДТП постраждало 208 осіб в тому 
числі дітей віком до 14 років – 23; потерпілих внаслідок нападу з метою 
вбивства чи нанесення ушкодження – 241 людина  в тому числі дітей віком 
до 14 років – 15 осіб. 

Внаслідок нещасних випадків невиробничого характеру за 2012 рік у 
м.Коростень загинуло 11 людей, з них 4 транспортні нещасні випадки; 1 
випадкове падіння; 2 напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження; 1 
отруєння алкоголем; 3 ушкодження з невизначеними намірами. 
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26. Зміцнення законності і правопорядку, захисту прав і свобод 
громадян 

Кризові явища в державі провокують збільшення скоєння 
правопорушень, зокрема, пов’язаних з крадіжками приватного майна 
громадян, наркоманією, пияцтвом, учиненням  розбійних нападів, насильства 
в сім’ї та  вчинення повторних злочинів особами, які раніше їх скоювали. 
Зростанню таких злочинів сприяє недосконалість державної політики у сфері 
боротьби з пияцтвом, зайнятістю молоді, відсутністю  державної системи 
соціальної адаптації раніше судимих осіб, відсутністю центрів для 
проведення корекційних програм з особами, схильними до правопорушень на 
сімейно-побутовому ґрунті. 

Категорії злочинів 2011 р. 2012 р. 2012 р. у % до 2011 р. 
Особливо тяжкі  4 12 300 
Тяжкі 153 185 121 
Середньої тяжкості 221 215 97,3 
Невеликої тяжкості 82 68 82,9 
Всього  460 480 104,4 

Зменшення зайнятості населення та зростання кількості безробіття – є 
однією з причин зростання злочинності на території Коростенщини, адже 
держава не в змозі на даний момент надати всім робочі місця.  

Такий стан правопорядку в державі вимагає прийняття системних 
різнопланових профілактичних заходів як соціального характеру, 
спрямованих на усунення причин учинення правопорушень, так і спеціально-
профілактичного характеру, спрямованих на зменшення можливостей і 
засобів їх учинення. 

З метою виконання Комплексної програми профілактики злочинності в 
місті Коростені та Коростенськоьму районі на 2011-2015 роки, протягом 
звітного року Коростенським МВ УВМС проведено комплекс організаційних 
та практичних заходів спрямованих на покращення оперативної обстановки в 
місті та забезпеченню охорони громадського порядку.  

Види злочинів  2011 р. 2012 р. 2012 р. у % до 2011 р. 
Крадіжки  
з них розкрито  

238 
71 

263 
82 

110,5 

В тому числі    з магазинів  
                    з них розкрито  

17 
12 

11 
6 

64,7 

з квартир 
з них розкрито  

24 
11 

49 
14 

204,2 

Розбійні напади 
з них розкрито  

4 
3 

10 
9 

250 

Скоєння злочинів раніше 
вчинявшими особами  

102 
 

116 113,7 

Скоєння грабежів  
з них розкрито  

18 
7 

23 
12 

127,7 

Протягом 2012 року до Коростенського відділу міліції надійшло 4,9 
тис.заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини та події, що на 39,7% 
більше ніж в минулому році. Із загальної кількості отриманих повідомлень 
було зареєстровано 480 злочинів, що на 4,4% більше показника 2011 року. 
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Велике занепокоєння викликає зростання кількості скоєних злочинів 
різної форми тяжкості (особливо тяжкі, середні, невеликі). В звітному році 
збільшилось число умисних вбивств 2012 р - 5, в 2011 р. було скоєно  -1. 

Якщо розглядати по видам злочинів відбулось збільшення числа 
крадіжок (110,5 %), розбійних нападів ( 250%), та грабежів (127,7%), а також 
злочинів раніше вчинявшими особами (113,7).      

Згідно статистичних даних основним фактором рівня злочинності на 
даний час являється стовідсоткова реєстрація органами внутрішніх справ 
заяв та повідомлень громадян, що в свою чергу свідчить про збільшення 
довіри громадян до працівників міліції. За минулий рік на території міста 
погіршилась ситуація на дорогах. Протягом року було зафіксовано 11 
дорожньо-транспортних пригод, проти 5  в 2011 році.  

З введення в дію нового Кримінально-процесуального Кодексу України 
та програми Єдиного реєстру досудових розслідувань, в Єдиному обліку 
зареєстровано 327 заяв та повідомлень, які надійшли від жителів міста. З 
яких було відкрито 244 кримінальних проваджень, 6 осіб було обвинувачено 
та 77 кримінальних проваджень було закрито за відсутністю складу злочину. 

Першочерговими завданнями працівників міліції є розкриття тяжких 
злочинів, насамперед, проти особи, цілеспрямоване виявлення злочинів, 
пов’язаних із незаконним обігом наркотиків та їх збутом. На даний час 
ефективне виконання цих завдань неможливе без зміцнення підрозділів 
карного розшуку. Тільки в кінці 2012 року Коростенським МВ  було майже 
повністю укомплектовано всі посади дільничних інспекторів міліції, що 
суттєво покращило взаємодію міськвідділу з громадськістю та протидією 
злочинності.  

На даний час міліція потребує суттєвої технічної модернізації. 
Недофінансування правоохоронної діяльності є одним із недоліків, що 
стримує розроблення та впровадження нових технічних та методологічних 
засобів у справу боротьби зі злочинністю.  

З метою зменшення рівня злочинності на території м. Коростеня 
міськвідділ неодноразово звертався до міської влади з проханням, щодо 
виділення приміщень, під дільничні пункти міліції, для більш якісного 
прийому громадян за місцями проживання та контролю оперативного стану 
тої чи іншої місцевості. Встановлення додаткових камер відео спостереження  
(біля готелю «Коростень», автовокзалу, залізничного вокзалу та на ринках 
м.Коростень) значно покращило б розкриття та попередження злочинів в 
даних місцях. 
 

 
Секретар міської ради    В.В.Ходаківський  

 


