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Додаток до рішення  
25 сесії міської ради  VІ скликання 

від  28.08.2013 р. №1157 
 

Звіт про реалізацію Стратегічного плану розвитку міста Коростеня за 2011-2012 роки 
Звіт про реалізацію завдань стратегічного плану складений на підставі даних громадського моніторингу який 

проводився ГО «Агенція регіонального розвитку» та даних адміністративного моніторингу згідно звітів управлінь та  
відділів виконавчого комітету Коростенської міської ради.  

Стратегічна ціль № 1 «Висока якість життя мешканців» 
 № Громадський моніторинг  Адміністративний моніторинг  Загальний звіт    

1.1. Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу. 
1.1.1. Забезпечити доступ підприємців до інформації про місцеві нормативні акти, вільні ресурси 
1.1.2. Забезпечення широкого висвітлення проблем і формування позитивного іміджу МСБ у ЗМІ: 
1.1.3. Створити муніципальний фонд підтримки розвитку підприємництва 
1.1.4. Створити інфраструктуру розвитку МСБ (консалтинг, юридичні послуги, навчання, аудит, тощо) 
Підприємці не відмічають 
позитивних змін в покращенні 
умов ведення бізнесу.  
Натомість громадяни міста 
акцентують на тому, що бізнес-
середовище в місті 
розвивається: створюються 
нові малі підприємства, 
відкриваються магазини, кафе, 
працюють ринки.  

1.1.1.На сайті міста розміщуються рішення міської ради та її 
виконавчого комітету, інформація про вільні ресурси міста 
(земельні ділянки, виробничі площі). 
Програма Liga доповнена рішеннями міської ради.  
1.1.2. Через місцеві ЗМІ надається інформація  щодо 
актуальних питань ведення бізнесу. В інтернет-мережі, на 
даний час, існує багато спеціалізованих інформаційних сайтів 
з даного напрямку. В центрі обслуговування клієнтів 
Коростенської ОДПІ та  у адміністраторів ЕДО можна 
отримати необхідні консультації з порядку ведення бізнесу.  
1.1.3. Фонд підтримки розвитку підприємництва в місті 
Коростені  не створений. Досвід роботи минулих років в 
цьому напрямку не дав позитивного ефекту. Кошти з 
місцевого бюджету на цей напрямок не виділялись. 
1.1.4.В місті працює Єдиний дозвільний офіс, який 
укомплектований кадрами, має повне технічне та офісне 
забезпечення. Через ЕДО видається 12 видів документів 
дозвільного характеру (в 2011 році – 20). 

Суб’єкти підприємництва мають доступ до 
місцевих нормативних актів, до  інформації про 
вільні ресурси та програми розвитку. 
 
Інформаційний простір насичений інформацією 
про порядок ведення бізнесу, але у більшості 
підприємців відсуне бажання щодо отримання 
додаткових знань. Відмічається пасивність 
підприємців до участі в навчальних семінарах та 
тренінгах. 
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1.2. Створення нових високооплачуваних  робочих місць  
1.2.1. Створити систему пільг для залучення інвестицій зовнішніх та внутрішніх 
1.2.2. Укласти Кодекс місцевих нормативних актів стосовно здійснення господарської діяльності в місті (правила забудови, оренда, тощо) 
1.2.3. Створити паспорт інвестиційної привабливості міста та розробити систему його поширення серед інвесторів 
1.2.4. Пошук зовнішніх та внутрішніх інвесторів під конкретні інвестиційні проекти; 
1.2.5. Визначити в місті “інвестиційні  зони” з обладнаними комунікаційними мережами, необхідні для розміщення нових об’єктів.   
Можливість отримання більшої 
заробітної плати має позитивну 
динаміку в основному за 
рахунок загальнодержавних 
ініціатив щодо підвищення 
мінімальної заробітної плати та 
підвищення зарплати у 
бюджетній сфері.  Але 
практично відсутній приріст 
нових високооплачуваних 
робочих місць у приватному 
бізнесі. Відсутні зрозумілі 
«правила гри» для потенційних 
інвесторів. 
 

1.2.1. Не створена система пільг для інвесторів, в зв’язку з  
відсутністю необхідних повноважень в органах місцевого 
самоврядування.  
1.2.2. Відсутній Кодекс місцевих нормативних актів стосовно 
здійснення господарської діяльності. 
1.2.3./1.2.4.Сформований паспорт міста та окремі інвестиційні 
пропозиції міста. Інформація про інвестиційні пропозиції 
узагальнена та розповсюджується через Інтернет, інвестиційні 
форуми, зустрічі та інші  заходи  
1.2.5. Створено ТОВ «Коростенський індустріальний парк» та 
виділена земельна ділянка під промислову забудову. 
Розроблений концептуальний дизайн. Реалізовано перший 
етап концепції розвитку. Створено 400 робочих місць 
 

 Відсутність позитивного іміджу держави в 
роботі з іноземними інвесторами не сприяє їх 
активному залученню в місто.  
Обмеженість органів місцевого самоврядування 
в прийнятті пільгових умов розвитку.  
Більшість інвестиційно-привабливих об’єктів 
перебувають в приватній власності. 
 
 
Визначені  інвестиційні зони з їх  
функціональним призначенням. Провести їх 
обладнання інженерними комунікаціями 
неможливо, в зв’язку з обмеженістю коштів 
міського бюджету та відсутністю відповідної 
програми в Державному бюджеті.  

1.3. Належне медичне та соціальне забезпечення  
1.3.1. Поновити діагностичне обладнання в медичних закладах міста 
1.3.2. Розширити спектр медичних послуг 
1.3.3. Створити систему взаємодії між інституціями, що займаються допомогою соціально незахищеним верствам населення та особам, що 
у складних життєвих ситуаціях 
1.3.4. Створити  умови додаткового заробітку для незахищених верств населення 
 Рівень медичного 
обслуговування має вже 
традиційно низьку оцінку 
населення. Це може свідчити 
як про високі вимоги громадян 
до структур, що надають 
«життєзабезпечуючі» послуги, 
так і про відсутність 

1.3.1. Проводиться оновлення діагностичного обладнання  
1.3.2. Завдячуючи новому обладнанню розширений спектр 
медичних послуг.  
1.3.3. Налагоджена співпраця між інституціями, що надають 
допомогу соціально незахищеним верствам населення.   
 

Оновлення медичного обладнання повинно 
забезпечувати населення якісною послугою, але 
за оцінкою населення якість медичних послуг 
залишається низькою. Відмічається низькій 
професійний рівень лікарів.  
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покращення обслуговування 
громадян в медичних закладах 
міста. Як позитив помічено 
оновлення технічного 
забезпечення медичних 
закладів (обладнання). Але 
доступність медичних послуг 
від цього не покращилась 
(зокрема респонденти 
зазначили корупцію лікарів). 

1.4. Доступність якісної освіти  
1.4.1. Забезпечити оплату вищої освіти для частини обдарованих дітей 
1.4.2. Збільшити кількість вищих навчальних закладів у місті 
Високо оцінено можливість 
отримання якісної середньої 
освіти. Менш оптимістично 
сприймається можливість 
отримання якісної спеціальної 
освіти, що пов'язано з 
необхідністю виїжджати в інші 
міста внаслідок відсутності 
відповідних навчальних 
закладів у місті, та з великими 
витратами (офіційними та 
неофіційними), що пов'язані із 
вступом до вишів чи коледжів. 

1.4.1. Не проводиться оплата вищої освіти для обдарованих 
дітей  
 
 
 
 
 
 
1.4.2. В 2009 році відкрито навчальне відділення Київської 
академії міжнародної економіки і міжнародних відносин.  
Кількість студентів складало 35 чоловік.  

Рівень середньої освіти в місті Коростені 
високий, про що свідчать численні нагороди  та 
призові місця в олімпіадах.  
Відсутність коштів в міському бюджеті не дає 
можливості створити фонд для підтримки 
обдарованих дітей. Економічна нестабільність 
також не сприяє участі в даному заході 
підприємств міста.  
В 2013 році в зв’язку з тим, що ліцензія на 
навчання не продовжена, навчальний заклад 
закритий, студентів переведено до інших 
навчальних закладів області.   

 
1.5.Належний рівень комунального обслуговування  

1.5.1. Забезпечити цілодобове постачання питної води усіх споживачів міста 
1.5.2. Покращити якість питної води в місті 
1.5.3. Розробити концепцію водопостачання та водовідведення приватного сектору 
1.5.4. Удосконалити існуючу систему  каналізації та очисних споруд 
1.5.5. Провести капітальний ремонт не менше 30% доріг з твердим покриттям та тротуарів, зробити не менше 10 км дороги з твердим 
покриттям по неасфальтованим вулицям міста 
1.5.6. Визначити межи всіх землекористувачів міста  
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Рівень комунального 
обслуговування отримав 
низьку оцінку населення. Це 
може свідчити про 
неефективність реформ в 
системі ЖКГ, невідповідність 
тарифів та якості послуг. На 
цьому напрямку немає 
просування до визначеної цілі - 
покращення якості. Однак 
щодо ЖКГ необхідно докладне 
вивчення окремих послуг через 
те, що зміни на краще існують, 
але не по всіх видах послуг. 

1.5.1. Забезпечено цілодобове постачання питної води 
споживачам міста.  
1.5.2./1.5.4 Зменшена протяжність аварійних ділянок 
водопровідних мереж, кількість аварій на мережах 
водопостачання і як наслідок покращення водопостачання 
населенню. Покращенно водопостачання мешканцям 
мікрорайону Мирне, Військового містечка та Київського 
масиву. 
1.5.3. Не розроблена концепція в зв’язку відсутністю 
фінансування.  
1.5.5. За рахунок коштів державного та міського бюджетів 
проводиться капітальний та поточний ремонти вулиць та 
доріг. В 2011-2012 роках освоєно майже 4,6 млн.грн. 
1.5.6. Видано фізичним та юридичним особам  в 2011 році -
423, в 1012 році – 602  державних акти на право власності та 
право користування земельними ділянками 

Найбільшою проблемою в розвитку даного 
напрямку є застарілі інженерні комунікації, 
відсутність достатнього фінансування на 
будівництво та реконструкцію об’єктів, велика 
заборгованість населення міста за отримані 
житлово-комунальні послуги.  
 
 
 
 
 
 
 
Недосконалість діючого законодавства 
земельного права 

1.6. Якісна сфера торгівлі і послуг  
1.6.1. Сприяти розміщенню мережі закладів торгівлі та сфери послуг на околицях міста 
1.6.2. Забезпечити розширення спектру послуг 
1.6.3. Посилити конкурентне середовище у сфері торгівлі та послуг 
Дана оперативна ціль отримала 
оцінку 3 бали за 5-ти бальною 
шкалою. Достатньо високо і 
оптимістично населення 
сприймає стан справ у сфері 
торгівлі та послуг. 

1.6.1. В 2011 році відкрито 8 нових об’єктів торгівлі, в 2012 
році - 10. 
1.6.2. У місті надається весь спектр запитуваних населенням 
побутових послуг. 
1.6.3. Збільшення кількості суб’єктів підприємницької 
діяльності у торгівлі  сприяє зменшенню монополії.  

Більшість об’єктів торгівлі та послуг 
розташовані в центральній частині міста.  
 

 

1.7. Правопорядок  
1.7.1. Створити безпечні умови для учасників дорожнього руху 
1.7.2. Забезпечити освітлення вулиць, дворів житлових комплексів, парків тощо 
1.7.3. Розробити систему залучення громадськості до оповіщення про вчинення правопорушень та їх попередження. 
1.7.4. Профілактика підліткової злочинності. 
Дуже низько оцінюється захист 
та безпека мешканців міста. Це 
стосується і соціального 
захисту, і забезпечення 

1.7.1 Проведений капітальний ремонт та реконструкція  
об’єктів дорожньої безпеки, в тому числі світлофорних 
об’єктів. На утримання об'єктів дорожньої безпеки в 2011 році 
з місцевого бюджету використано 349,9 тис.грн., в 2012 році -  

Роботи проводяться, але проблемним є 
обмеженість фінансування.  
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правопорядку. Хоча 
спостерігається невеличка 
позитивна динаміка зміщення 
думки громадян з відповіді 
«краще не стало» до «є 
незначне покращення». 

279 тис.грн. 
1.7.2. З міського бюджету на реконструкцію об’єктів міського 
парку виділено 150 тис. грн. (завершено роботи по 
реконструкції майданчика відпочинку де облаштовано 2 
нових світильника біля майданчика відпочинку). 
1.7.3. Не розроблена система залучення громади.  . 
1.7.4. в 2011 році проведено 28 профілактичних рейди, в 2012 
році -  34. 

 
Околиці міста залишаються більш не 
освітленими, ніж центр міста.  
 
 
 
На 6,5%  по відношенню 2011 року знижена 
злочинність по місту серед неповнолітніх 

Стратегічна ціль № 2 «Чисте та зовнішньо привабливе місто» 
2.1. Коростень – поліській історико-культурний центр. 

2.1.1. Створити музейний комплекс на базі краєзнавчого музею 
2.1.2. Створити заповідну зону “Малове  городище” 
2.1.3. Створити природно-культурну зону “Ольжина купальня” 
2.1.4. Розробка та впорядкування  пішохідних  маршрутів в між парковій зоні (міський парк – парк Перемоги) 
2.1.5. Упорядкувати заповідну зону “Некрополь” 
2.1.6. Обладнати конференц-залу та виставкову залу 
За 5-тибальною шкалою оцінка 
склала 3,60 балів (проти 3,56 у 
2011 р.). Це традиційний лідер 
оцінок просування до 
стратегічної цілі. За всіма 
оперативними цілями надані  
високі оцінки, але «Місто, як 
історико-культурний центр» 
знову поза конкуренцією (4,28 
бали). Це єдина оперативна 
ціль, просування до якої 
оцінено населенням більш ніж 
на 4 бали. 

Проводяться роботи щодо облаштування міського парку, 
ведуться археологічні розкопки. Поповнюються експонатами 
музейні комплекси міста. Відкритий туристично-
інформаційний центр.  

Дійсні (нерекламні) дії на збереження та 
популяризацію історичної спадщини, що 
заплановані в Стратегічному плані, виконуються 
не в повній мірі. Крім того спостерігається 
заміна пріоритетів від популяризації історичної 
спадщини ІX-Х сторіччя до популяризації 
технічного розвитку радянської армії (що не 
було передбачено планом заходів Стратегічного 
плану). 

2.2. Впорядкування місць відпочинку та дозвілля. 
2.2.1. Облаштувати існуючі парки малими архітектурними формами, дитячими ігровими майданчиками, атракціонами тощо. 
2.2.2. Висадити в зонах відпочинку декоративні зелені насадження, облаштувати клумби 
2.2.3. Впорядкувати та облаштувати пляжі на річці Уж 
2.2.4. Відкрити пункти прокату спортивного інвентарю 
2.2.5. Розширити мережу закладів культурного дозвілля та впорядкувати  існуючі 
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Вирішення завдань за 
оперативною ціллю 
«Впорядкування місць 
відпочинку та дозвілля» 
отримало досить високу 
оцінку, але це є ефектом 
впорядкування лише парку ім. 
М. Островського. Інші місця 
відпочинку та дозвілля поки 
ще чекають уваги. Непомітні 
дії в напрямку створення або 
упорядкування зон відпочинку, 
або розвитку інфраструктури 
організації відпочинку та 
дозвілля.  

2.2.1. Продовжуються роботи по реконструкції парку ім. 
Островського, З міського бюджету на реконструкцію та 
будівництво парку протягом 2011-2012 років витрачено 540,0 
тисгрн. Завершені роботи по реконструкції входу на 
танцювальний майданчик та благоустрій прилеглої території. 
2.2.3. Проведений поточний ремонт малих архітектурних 
форм на пляжах в районі підвісного мосту та в районі вул. 
Древлянська. 
2.2.4. У зв’язку із складною економічною ситуацією, 
спортмаркет „Фішка” відмовився від участі у проекті. При 
умові наявності фінансування, пункт прокату спортивного 
інвентарю може бути відкритий на базі фізкультурно-
оздоровчого комплексу стадіону „Спартак”.  
2.2.5 В мікрорайоні Чолівки відкритий  клуб - філіал міського 
будинку культури.  

Просування до стратегічної мети «Чисте та 
зовнішньо привабливе місто» традиційно 
найбільш «замічено» населенням. Особлива 
увага з боку міської влади до історичної 
спадщини та орієнтовані на рекламний ефект 
заходи (щорічне встановлення скульптур, 
розвиток інфраструктури центрального міського 
парку та інше) отримали добру оцінку 
коростенців і підвищили культурний та 
історичний рейтинг міста на державному рівні. 
Не об лаштованими залишаються околиці міста.  
Не впорядковані пляжі річки Уж.  

2.3. Впорядкування забудови промислових та житлових зон. 
2.3.1. Провести зонування міста та розробити  місцеві  правила забудови 
2.3.2. Визначити пріоритетні ділянки та розробити плани детальної забудови кварталів 
2.3.3. Визначити межі міста в натурі   
2.3.4. Озеленення вулиць міста 
Оцінка впорядкування 
забудови (найбільш слабке 
місце) значно зменшує ефект 
задоволеності городян від дій 
міської влади по створенню 
привабливого зовнішнього 
вигляду вулиць міста. Це є 
наслідком відсутність діючих 
правил зональної забудови та 
дієвої системи контролю за 
дотриманням норм 
забудовниками. 

2.3.1. Подані пропозиції до Мінрегіонбуду України щодо 
включення м. Коростеня до Державної програми розробки 
зонування міста на 2014 рік на умовах співфінансування.  
2.3.2. Розроблені плани детальної забудови вул.Чолівської, 
Зв’язківців, В.Котика.  
2.3.3. Розроблено проект землеустрою щодо зміни та 
встановлення меж м.Коростеня з включенням до території 
міста земельних ділянок загальною площею 845,703 га та 
направлені відповідні матеріали до Верховної Ради України.  
2.3.4. Підприємствами, установами, організаціями міста 
протягом 2011-2012 років  висаджено 1345 дерев, 1820 кущів, 
розсади однорічних та багаторічних квітів, облаштовано та 
упорядковано 8,1 тис.м² газонів, проводилися роботи з 
упорядкування газонів. З міського бюджету за звітний період 
використано 425,7 тис.грн. на озеленення міста.  
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2.4. Привабливість зовнішнього вигляду будинків та вулиць. 
2.5.1. Провести ремонт фасадів будинків центральної частини міста 
2.5.2. Облаштувати однотипні зупинки громадського транспорту 
2.5.3. Розмістити світлову рекламу на закладах торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, адміністративних 
приміщеннях, вулицях міста 
2.5.4. Облаштувати додаткове та оновити існуюче освітлення вулиць міста із застосування сучасних технологій. 
Оцінка впорядкування 
забудови значно зменшує 
ефект задоволеності городян 
від дій міської влади по 
створенню привабливого 
зовнішнього вигляду вулиць 
міста. Це є наслідком 
відсутність діючих правил 
зональної забудови та дієвої 
системи контролю за 
дотриманням норм 
будівництва.  

 2.5.2. Протягом 2011-2012 років проведено реконструкцію 20 
зупинок  на суму 154,2 тис.грн. Встановлено 8 зупинок за 
кошти приватного підприємства.  
2.5.3. Більшість господарських об’єктів міста облаштовані  
світловою рекламою.  
2.5.4. Проведено роботи по реконструкції мереж вуличного 
освітлення на 180 тис.грн., встановлено 55 енергозберігаючих 
світильників. Розроблений проект “Реконструкція мереж 
вуличного освітлення м. Коростеня” на суму 6 млн. грн. 
 

 

4.1. Забезпечення чистоти міста. 
4.1.1. Розробити сучасну схему санітарного очищення міста 
4.1.2. Вдосконалити систему сортування, вивозу, переробки та утилізації твердих побутових відходів 
Відмічається лише чистота 
міста в центральній частині. Не 
вчасно прибираються урни.  

Продовжується робота по укладанню договорів на вивіз ТПВ 
з будинків приватного сектору. Укладено 4965 договорів на 
183 вулицях приватного сектору. Розпочато обслуговування 
вулиць мікрорайону Чигирі, селища Житомирське. За 2011-
2012рр. ліквідовано стихійних сміттєзвалищ загальним 
обсягом  2,1 тис.м3.на суму 133,8 тис.грн. 
Продовжується реалізація проекту з роздільного збору ТПВ, 
що значно навантаження на сміттєзвалище. 

 

Стратегічна ціль №3 «Активна громада» 
3.1. Участь громади в прийнятті рішень та реалізація програм розвитку міста. 

3.1.1. Систематичне проведення відкритих дискусій, теледебатів між владою та громадськими об’єднаннями, осередками політичних 
партій, органами самоорганізації населення. 
3.1.2. Сприяти створенню в місті дієвого молодіжного руху 
3.1.3. Проводити конкурси проектів громадських об’єднань, спрямованих на соціальний, екологічний, економічний та громадський 
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розвиток міста 
3.1.4. Підвищити рівень активності населення у вирішенні міських проблем щодо благоустрою міста  
3.1.5. Створити Школу лідера для виявлення та навчання громадських лідерів 
Підтримка громадських 
ініціатив хоча і має деяку 
тенденцію до поліпшення, але 
не має системного характеру. В 
зв'язку з невиконанням 
запланованих заходів не 
створюється сталий механізм 
партнерської плідної співпраці 
окремих громадян, 
громадських інституцій та 
органів самоврядування.  
«Участь громади в прийнятті 
рішень та реалізації програм 
розвитку міста» за оцінкою 
населення (запитання 
«Можливість впливу 
коростенців на рішення міської 
влади») має дуже низьку 
оцінку. Майже половина 
опитаних коростенців не 
вбачають можливості вплинути 
на рішення міської влади, а 
тому і не слід очікувати з їх 
боку активної участі в 
вирішенні міських питань,  
відповідно, і активної 
підтримки з їх боку.  

3.1.2. Протягом 2011-2012 років проведено: 1 громадські 
слухання, 1 громадське обговорення, 11 круглих столів, 30 
звітів керівників структурних підрозділів виконкому, 14 
виїзних прийомів заступників міського голови, 16 брифінгів, 
20 прес-конференцій, 5 гарячих ліній, 6 прямих телеефірів 
міського голови. 
3.1.3. В місті функціонують молодіжні громадські об’єднання, 
але не відзначається їх спільна діяльність.  
3.1.5. Щорічно проводиться конкурс серед громадських 
організацій міста на отримання муніципального гранту для 
реалізації власних проектів.  
3.1.7. Для середньої шкільної ланки продовжує працювати 
Рада «Дивокраю», група «Лідер», для лідерів самоврядування 
старшої шкільної ланки працює Рада старшокласників 
«Форум». 

Недостатня активність представників 
громадських об’єднаннях, осередків політичних 
партій у проведенні дискусій, теледебатів та 
інших заходах.  

3.2. Створення структур та механізмів, спрямованих на розвиток громадських ініціатив. 
3.2.1. Створити Центр громадських ініціатив, що здійснює інформаційно-аналітичну та координаційну роботу по зв’язках з громадськістю 
3.2.2. Створити Громадський парламент з представників громадських об’єднань, осередків політичних партій та органів самоорганізації 
населення 
3.2.3. Створити Громадську приймальню, в якій можуть використовуватись Інтернет – скринька та кабінка “громадська трибуна”,  з 
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метою виявлення актуальних проблем в громаді, а також громадської думки щодо питань, що стосуються життєдіяльності  міста  
Загальне враження від 
вивчення стану реалізації 
плану дій за направленням - 
відсутність відповідального 
координатора реалізації заходів 
по досягненню стратегічної 
цілі «Активна громада». 
 

3.2.1., 3.2.2.  Не створено.  
3.2.3. Систематично здійснюється прийом громадян, працює 
«гаряча телефонна лінія»  4-33-22, функціонує офіційний веб-
сайт; Проведено опитування громадян міста на тему “Чи 
забезпечені Ваші права, як громадянина на місцевому рівні?”; 
дослідження задоволеності Клієнтів рівнем наданих послуг у 
виконавчому комітеті Коростенської міської ради . 
 
 

Відсутня громадська ініціатива.  

3.3. Підвищення рівня  міського патріотизму та громадянської  культури у населення міста 
3.3.1. Сформулювати загальноміську ідею та пропагувати її серед населення 
3.3.2. Розробити та ввести у школах міста курсу “Громадянська культура” 
3.3.3.  Покращити умови  для реалізації особистості 
3.3.4. Стимулювати здоровий спосіб життя. 
В цьому напрямку серед трьох 
оперативних цілей найкращу 
оцінку має стан справ у 
підвищенні «Рівня міського 
патріотизму та громадянської 
культури населення», при тому 
що жодне з запланованих 
заходів спрямованих на 
розвиток громадянської 
культури за п’ять років не 
виконано, тому «тверда трійка» 
поставлена населенням під 
впливом беззаперечного росту 
«міського патріотизму».  
 
 
 
 
 
 

Проведені загальноміські заходи, спрямовані на підвищення 
рівня міського патріотизму (відзначення загальноміських та 
державних свят, проведення громадських слухань щодо 
вирішення актуальних проблем громади).  
Проведення зустрічі-наради з керівниками органів 
самоорганізації населення “Місце та роль органів 
самоорганізації населення в системі місцевого 
самоврядування та соціально-економічному розвитку 
територіальної громади”. 

Не сформована остаточна загальноміська ідея  
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Стратегічна ціль №4   «Покращення екологічної ситуації». 

 
 

4.1.Охорона водних ресурсів та їх раціональне використання. 
4.1.1. Завершити впровадження системи очистки зливових вод 
4.1.2. Зменшити водоспоживання 
«Стан річки» - стабільно 
отримує саму низьку оцінку з 
боку населення. При цьому 
городяни добре усвідомлюють 
питання та майже 100% з них 
не байдужі до нього. 
Зволікання з реалізацією 
реальних заходів спрямованих 
на оздоровлення річки може 
знівелювати більшість 
досягнень міської громади. 
 

4.2.1.Протягом звітного періоду за рахунок коштів міського 
бюджету (1448,9 тис.грн.) завершені роботи по реконструкції 
каналізаційної мережі району Хіммаш, виконано чищення 
мереж. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на 
реконструкцію 1 черги очисних споруд каналізації. 
Проведений капітальний ремонт та гідродинамічне очищення 
дренажної та зливової каналізації вулиць міста.   
4.2.4. в 2011 році реалізовано 2307,0 тис.м³ води. Встановлено 
1041 поквартирних лічильників обліку води. Збільшилося  
водоспоживання в порівнянні з 2010р. на 136,8 тис. м³. В 2012 
році реалізовано 2193 тис.м³ води. Встановлено 869 
поквартирних  лічильників обліку води. Зменшено 
водоспоживання в порівнянні з 2011 р. на 75,5 тис. м³. 
 

 

 
4.2. Охорона атмосферного повітря 

 
4.2.1. Зменшення забруднення атмосферного повітря від викидів забруднюючих речовин автотранспорту 
4.2.3. Створити умови для зменшення шкідливих викидів в атмосферу підприємствами міста 
4.2.3. Створити санітарно-захисні зелені зони навколо промислових підприємств 
Значних покращень практично 
не помічено як населенням, так 
і комітетом громадського 
моніторингу.  

Прийнято рішення виконкому «Про обмеження руху 
транспортних засобів по вулицях міста». Суттєвого 
результату не отримано. Відсутній дієвий  контролЬ з боку 
відділу ДАІ за дотриманням Правил дорожнього руху та 
Правил перевезення великогабаритного та великовагового 
вантажу 
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4.3. .Профілактика негативних змін в екологічному середовищі. 
4.3.1. Постійно здійснювати екологічне інформування та виховання населення 
4.3.2. Покращити інформаційно-просвітницьку роботу серед населення міста з метою зменшення впливу негативних наслідків аварії на 
ЧАЕС 
4.3.3. Залучати громадян до вирішення екологічних проблем 
4.3.4. Покращити систему екологічного контролю 
Низька поінформованість 
населення стосовно заходів 
щодо попередження 
негативних змін в 
екологічному середовищі, 
стану повітря тощо). 
Акцентування уваги на 
радіаційному забрудненні, що 
має, в першу чергу, економіко-
політичне підґрунтя, відволікає 
увагу від небезпечного стану 
довкілля внаслідок впливу 
життєдіяльності міста та 
нерадіаційних зовнішніх 
факторів. В реальності значний 
відсоток коростенців 
висловлюються за закриття 
заводу МДФ. 

Підготовлено та розміщено в місцевих ЗМІ  інформації про 
ступінь радіаційної небезпеки  в місті.  
Проведено соціологічне опитування, анкетування: «Що я 
особисто готовий зробити аби врятувати річку?»  
Засідання з питання «Врятуємо річку Уж». Проведено 
засідання  дитячого парламенту «Врятуємо річку Уж» 

Відсутність єдиного проекту  (програми) 
розчищення та перевірки стану річки Уж.  

 
 

Секретар міської ради          В.Ходаківський  


