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1. Промисловість та інноваційний розвиток  
 Робота більшості промислових підприємств міста Коростеня в 2013 році 
була стабільною, що забезпечило зростання обсягу виробництва на рівні 101,7%. 
Досягнути запланованого 10-відсоткового рівня зростання не вдасться, в зв’язку з 
значним скороченням виробництва по деяким підприємствам. А саме: 

 ПрАТ «Інтертайл» починаючи з 2-го півріччя 2013 року не здійснює 
виробничої діяльності в зв’язку з недостатнім рівнем попиту на продукцію 
підприємства; 
 ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» в 2012 році 
виробляло продукцію з вартісних матеріалів (нержавіюча сталь, титан), що 
давало більш високу вартість готової продукції. В звітному періоді 
підприємство  працювало з більш дешевими замовленням, що і вплинуло на 
обсяг виробництва  в грошовому виразі;  
 Виробництво продукції на ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» залежить 
від державних замовлень, обсяг яких у звітному періоді мав дуже 
нестабільний характер.  

 Обсяг виробництва по підприємствах міста основного кола за звітний 
період склав 1,4 млрд. грн. при плані 1,7 млрд.грн.   

Індекс промислового 
виробництва  2012 рік, 

тис.грн 
2013 рік, 
 тис. грн. 

2013 рік 
у % до 2012 

по області по Україні 
Промислове 
виробництво   1 337 337,9 1 358 350,7 101,7 113,1 95,7 

Найбільший приріст по місту Коростеню за підсумками звітного періоду 
забезпечили підприємства таких галузей виробництва, як деревообробна – 
134,5%, добувна – 125,7%, хімічна 102,3%, виробництво електронного, 
електричного та оптичного устаткування – 109,3%.  

Питома  вага обсягу реалізованої промислової продукції підприємствами 
міста Коростеня в загальнообласному показнику залишилась однією з найбільших 
(після Житомира) і склала 9,6%.  

Обсяг реалізованої промислової продукції по містах  за 2013 рік 

Обсяг реалізованої промислової продукції  
(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 

 
Обсяг реалізованої 

промислової 
продукції на 1 

мешканця, тис.грн. М.н.грн.  у % до всієї  
реалізованої продукції 

Житомирська область  12,4 15 665,0 100,0 
м.Житомир 25,6 6 939,1 44,3 
м.Бердичів 13,4 1 048,7 6,7 
м.Коростень 23,0 1 504,8 9,6 
м.Малин 23,8 640,5 4,1 
м.Нов.-Волинський 10,1 568,2 3,6 

Згідно плану заходів розвитку промислового комплексу міста, 
передбачених програмою економічного та  соціально розвитку міста на 2013 рік 
здійснено оновлення основних засобів та освоєння нових видів продукції: 
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 хімічна промисловість: ПАТ „Коростенський завод „Янтар”, освоїв 
виробництво фарби водно-дисперсійної на силіконовій основі та фарби на 
деароматизованому розчиннику, у якої відсутній запах та покращена 
укривістість;  
 добувна промисловість: ВАТ „Коростенський кар’єр” поступово 
модернізує основні засоби за рахунок інвестицій в основний капітал (3,4 
млн. грн..), що в свою чергу забезпечує підприємству суттєвий приріст 
обсягів виробництва щебеневої продукції, 88% якої експортується. 
 харчова промисловість: підприємство ПАТ „Коростенський хлібзавод” 
придбало обладнання для випічки хліба (160 тис. євро),що дало можливість 
розширити асортимент своєї продукції. 

Продукція ПрАТ «Коростенський завод МДФ» визнана найкращою в 
Україні за підсумками Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, 
послуг) – “100 кращих товарів України”. 

Станом на 1 січня 2014 року на промислових підприємствах основного 
кола працює 3139 особи, що на 422 особи менше, ніж за аналогічний період 2013 
року. Зменшення штатних працівників відбулося в галузях промисловості міста, 
які мали значне зниження обсягів виробництва у звітному періоді, а також за 
рахунок структурних змін в середині підприємства.   

Середньомісячна заробітна плата по промисловості міста в 2013 році у 
порівнянні з минулим роком зросла на 72,1 грн. гривень і становить 2823,1 грн. 
та  протягом року виплачувалась  своєчасно.  

 
2. Енергетика та енергозбереження. 
Протягом 2013 року підприємства м.Коростеня безперебійно 

забезпечували споживачів міста енергетичними ресурсами.  
Теплозабезпечення.  
За 2013 рік на КП «Теплозабезпечення» реалізовано 139,4 тис.Гкал 

теплової енергії що в порівнянні з 2012 роком  складає 89,5%. Зменшення 
реалізації пов’язано головним чином з кліматичними умовами.  

Діючі тарифи за опалення протягом року не переглядався і залишився  
незмінним. Заборгованість за спожиту теплову енергію по споживачам 
зменшилась і складає 89,9% у порівнянні до 2012 року. Позитивним є показник 
збільшення рівня оплати за спожиті послуги, який зріс з 92,6 % до 103,4%. 

Назва показника 2012 рік 2013 рік  2013 р.  у % 
до 2012 р. 

Реалізовано теплової енергії, тис.Гкал 
- населення 
- підприємства 
- бюджетних установ та організацій 

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

139,458 
111,517 

8,763 
19,178 

89,5 
90,3 
85,1 
86,7 

Діючі тарифи за опалення, грн../Гкал 
- населення 
- підприємства 
- бюджетних установ та організацій 

 
198,94 
617,82 
612,82 

 
198,94 
617,82 
612,82 

 
100 
100 
100 

Заборгованість за теплову енергію по 
споживачам, тис.грн. 

18659,1 16749,9 89,8 

Рівень оплати за спожиті послуги, %  92,6 103,4 111,7 
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Електрична енергія.  
В звітному році вартість електроенергії для бюджетних установ та 

підприємств міста зросла  на 7%. Незважаючи на неодноразові підвищення 
тарифів на електричну енергію для підприємств та організацій бюджетної сфери, 
заборгованість даних юридичних осіб має тенденцію до зменшення 

В той же час, при незмінних тарифах для населення, постійне росте 
заборгованість даної категорії за спожиту електроенергію. На кінець звітного 
року вона склала 1048,1 тис.грн, а це на 124,4%  ніж було на початку року.  

Назва показника 2012 рік 2013 рік 2013 рік у % 
до 2012 року 

Вартість електричної енергії, грн.. 
- для підприємств, в тому числі 

бюджетних установ  
- для населення  

1,13604 
0,2802 

1,23888 
0,2802 106,9 

Заборгованість за електричну енергію, 
тис.грн. : 

- населення міста та району 
- місцевий бюджет 
- державний бюджет 

842,280 
3,073 

120,464 

1048,063 
0 
1,031 

124,43 
0 

0,86 

 
Водопостачання  
КП «Водоканал» в звітному році  відпущено 2208,7 тис.м³ та прийнято  

2132,4 тис.м³ стоків. Обсяг наданих послуг залишився майже на рівні 
позаминулого року.  

Позитивна динаміка відмічається в рівні оплати за спожиті послуги, який й 
населення зріс з 98% до 98,2%, по підприємствам з 99,1% до 103,3%. 

Назва показника 2012 рік  2013 рік 2013 р у % 
до 2012 р 

Відпущено води,  всього  тис.м³, в т.ч.  
- для населення 
- для бюджетних установ 

       -      для підприємств 

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

2208,7 
1603,6 
161,5 
443,6 

99,0 
100,6 
110,1 
90,4 

Прийнято стоків, всього,   тис.м³, в т.ч.  
- для населення 
- для бюджетних установ 

       -      для підприємств 

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

2132,4 
1506,1 
168,8 
457,5 

97,9 
100,7 
110,2 
86,6 

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

 
4,54 
4,91 
6,31 

 
4,54 
4,91 
6,31 

 
100,0 
100,0 
100,0 

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

 
3,60 
3,88 
4,57 

 
3,60 
3,88 
4,57 

 
100,0 
100.0 
100,0 

 Рівень оплати за спожиті послуги для, % 
Населення 
Підприємства 

 
98,0 
99,1 

 
98,2 
103,3 

 
100,2 
104,2 
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Газопостачання  
В 2013 році відпущено природного газу споживачам 548,9 тис.м³. Його 

вартість  для підприємств і організацій зменшилась на 1,6% в порівнянні до 2012 
року, а для населення залишилась незміною.  

Зменшилась заборгованість населення за спожитий природний газ майже 
на 9%, та з державного бюджету на 46%.  

 
Назва показника 2012 р. 2013 р. 2013 р. у % 

до 2012 р. 
Відпущено газу споживачам 59962,8 54888,6 91,5 
Вартість природного газу , грн.. за 1000 м³ для 
підприємств, в т.ч.  бюджетних організацій  4715,256 4642,056 98,4 

Для населення: з лічильниками Грн../1 м ³    
 до 2500 м3 0,7254 0,7254 0 
 до 6000 м3 1,098 1,098 0 
 до 12000м3 2,248 2,248 0 
 без лічильників  0,7978 0,7978 0 

Заборгованість за природний газ, тис.грн.  
- населення 
- місцевий бюджет 
- державний бюджет 

 
1721,0 
27,416 
480,7 

 
1573,2 

- 
259,7 

 
91,4 

- 
54,0 

 
3. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування 
В 2013 році по місту Коростеню продано у власність юридичним та 

фізичним особам 7 земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
загальною площею 28,6 га.  

В звітному періоді до міського бюджету від продажу земельних ділянок 
надійшло 1 588,8 тис.грн.  

 
Показники  2013 р.  2012 р. 2013 р. у % 

до 2012 р. 
7 12 58,3 Продано у власність земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення од. /га  28,6 2,0 В 14 р. 
Сума коштів, які надійшли до міського бюджету від 
продажу земель несільськогосподарського призначення, 
тис.грн. 

1588,8 2130,4 74,6 

232 236 98,3 Передано в оренду земельних ділянок для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, од./га  33,3 36,5 91,2 
Сума коштів, які надійшли до міського бюджету від 
оренди земельних ділянок, тис.грн.  3812,8 3852,6 99,0 

В 2013 році передано та поновлено оренду 232 земельної ділянок для 
здійснення підприємницької та іншої діяльності.  

Продовжується робота по знесенню самовільно встановлених гаражів на 
прибудинкових територіях, попереджено 18 власників.    
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4. Архітектура, містобудування, будівельний комплекс  
Архітектура та містобудування  
Протягом 2013 року введено в експлуатацію 23 житлових будинки та 

житлових прибудови загальною площею майже 3,0 тис.м².  
Згідно статистичних даних по місту в 2013 році  прийнято в експлуатацію 

5,1 тис м² житла, що складає 2,9 % до загального показника по області, але  в той 
же час майже в два рази перевищує показник 2012 року.  

В звітному періоді введена в 
експлуатацію 1 черга житлового 
будинку по вул. Кірова,70а (30 
квартир) загальною площею 2,6 
тис.м².   

Підготовлений та впроваджувався проект щодо реконструкції площі перед 
міським будинком культури з встановленням пам’ятника Т.Г.Шевченку.  

Підготовлена документація  для розробки плану зонування міста та 
детальних планів територій першочергової забудови, відповідно до генерального 
плану міста.  

Підготовлено 65 будівельних паспортів забудов земельних ділянок проти 58 
в минулому році. Погоджено та зареєстровано 352 висновки на відведення 
земельних ділянок громадянам та підприємцям міста. Підготовлено 45 
містобудівних умов та обмежень забудов земельних ділянок.  

Будівельна діяльність 
В м.Коростені працюють декілька організацій, які проводять свої будівельні 

роботи, як на території міста Коростень так і за його межами в інших містах 
України. Де-які з них надають послуги з технічного нагляду за об’єктами 
будівництва, капітального ремонту та реконструкції. 

Обсяг виконаних робіт цими організаціями перевищив показники 2012 року 
на 11,7%. В загальнообласному показнику міста займає питому вагу на рівні 7,1%.  

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

Обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт, 
тис. грн. 41 789,9 46 694,7 111,7 

Обсяг інвестицій в основний капітал, тис. грн. 2 369,5 591 25 
Обсяг підрядних робіт, тис. грн. 39 251,0 41 824,1 107 
Введення в дію основних фондів, тис. грн. 563,7 111,3 20 
Кількість працюючих, чол. 697 669 96 
Середня заробітна плата за місяць, грн. 2496 2585 104 

КП «Коростеньбуд» протягом 2013 виконувалися роботи з надання послуг з 
технічного нагляду по об’єктам будівництва, капітального ремонту, реконструкції 
в м.Коростень (46 об.), в м.Малин (2 об.), Овруч (7 об.) та м.Новоград-Волинський 
(2 об.), в Коростенському районі (7 об.), в Овруцько-Народицькому (5 об.), 
Малинському і Володар-Волинському по одному об’єкту.  

Міста Загальна 
площа, м² 

у % до 
2012р. 

Житомирська область  175 218 100,9 
м.Житомир 49 795 89,3 
м.Бердичів 7 343 80,4 
м.Коростень 5 046 202,9 
м.Малин 6 224 202,2 
м.Нов.-Волинський 14 038 93,1 
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5. Транспортний комплекс міста  
Автомобільний транспорт.  
Послугами автомобільного транспорту в місті Коростені щоденно 

користується близько 18 тис. пасажирів. Ця цифра залишається стабільною 
протягом останніх трьох років, при чому відсоток зростання пасажиропотоку з 
моменту проведення останнього конкурсу склав майже 14%.  

Всього на 14 міських маршрутах та 2-х додаткових в годину «пік» працює 
38 автобусів, які щоденно виконують 1024 рейси, забезпечуючи транспортне 
сполучення між різними мікрорайонами міста. Термін експлуатації автобусів. 
Які працюють на маршрутах не перевищує 7 років, в тому числі два нових 
автобуси марки ПАЗ були придбані в 2013 році.  

На звернення мешканців міста, в травні 2013 року організовано роботу 
нового автобусу за номером №7а, за допомогою якого мешканці густонаселених 
житлових масивів Гастелло, Черемушки можуть без пересадок дістатися до 
Міської поліклініки, парку ім. Островського, Пенсійного фонду. 

Впровадження програми диспетчерського контролю DOZOR 
дисциплінувало водіїв та перевізників, що відобразилось на скороченні кількості 
скарг на відсутність автобусів на маршрутах майже на 40%, порівняно з 
попередніми роками.  

На території міста налічується 152 автобусних зупинки, на яких розміщені 
таблички з графіками руху автотранспорту, які в звітному році були оновлені. 
20% від усіх зупинок міста перебувають у користування суб’єктам 
підприємницької діяльності, в яких розміщуються сучасні торгівельні 
павільйони. 

Пільгове перевезення пасажирів у міському транспорті міста здійснюється 
за рахунок субвенції із державного бюджету, направленої на відшкодування 
вищевказаних витрат. Всього в звітному році було перевезено 462,0 
тис.громадян пільгових категорій на загальну суму 924,3 тис.грн.  

Враховуючи ситуацію, яка склалася в вересні-жовтні 2013 року з 
вилученням суми субвенції з місцевих бюджетів області, заборгованість перед 
перевізниками на кінець звітного періоду склала 213,3 тис.грн. Відсоток 
компенсації за пільгові перевезення до фактично перевезених пільговиків 
автомобільним транспортом складає лише 76%.  

Згідно програмних заходів, в звітному періоді на базі комунальної 
установи «Територіальний центр соціального обслуговування» запроваджено 
службу «Соціальне таксі», яка надає послуги перевезення людей з обмеженими 
фізичними можливостями на замовлення. Служба перевозить одиноких інвалідів 
безкоштовно, виконуючи в середньому 12 викликів на місяць. Для інших 
категорій населення, які не перебувають на обліку в Центрі, але потребують 
допомоги спецтранспорту, послуга надається на платній основі. 

На вимогу часу та за результатами проведених розрахунків економічно 
обґрунтованого рівня тарифу, прийнято рішення про встановлення 
регульованого тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в 
місті Коростені в розмірі 2,5 грн. з 01.01.2014 року. 
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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, 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.  

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. 

Залізничний транспорт.  
За показниками розвитку в 2013 році по Коростенській дирекції 

залізничних перевезень забезпечено виконання планових показників.  
Перевезення вантажів залишилось майже на рівні 2012 року і становить 

29,1 млн.тон. В той же час на 3,8% збільшилась кількість перевезених пасажирів.  

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

Кількість перевезених вантажів, млн..тон 29,25 29,12 99,6 
Кількість перевезених пасажирів, млн..осіб  11,59 12,03 103,8 

У 2013 році розпочато впровадження електронних квитків на залізничному 
транспорті, що дало можливість економити час пасажирів і позбавить черг біля 
кас. 

Південно-Західна залізниця постійно збільшує перелік поїздів, на які 
поширюється дія електронних проїзних документів, в т.ч. мешканці нашого 
міста також зможуть скористатися цією послугою. 

З 5 грудня 2013 року почав курсувати новий регіональний поїзд Коростень 
– Вінниця, який дозволив Коростенцям дістатись до Вінниці без пересадок за 30 
гривень.  

Проблемним питанням в діяльності залізниці залишається обмеженість 
фінансування для оновленого рухомого складу, а також недостане 
компенсування витрат пов’язаних з пільговим перевезень.  

Так, сума потреби в коштах на компенсацію за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян залізничним транспортом, у 2013 році склала 2 673,0 тис.грн 
і була профінансована лише на 37,9 % в сумі  1014,6 тис.грн.  

 
6. Послуги зв’язку  
Станом на 01.01.2014 року в місті Коростені працює 11 відділень 

поштового зв`язку.  У сучасних умовах працівники поштового зв’язку міста 
надають споживачам біля 50 видів високоякісних послуг. За показниками 
розвитку послуги поштового зв’язку мають тенденцію до поступового 
збільшення.  
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Обсяг надання універсальних послуг (пересилання поштової 
кореспонденції, посилок, передплата періодичних видань тощо) в 2013 році 
становив 1 256,2 тис.грн.,   що на 2,3% більше, ніж у 2012 році.  

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

Обсяги надання універсальних послуг поштового 
зв’язку, тис.грн  

1 224,4 1 256,2 102,3 

в т.ч. письмова кореспонденція (проста та 
рекомендована), тис.грн.  

631,3 634,9 100,6 

в т.ч. посилки, тис.грн. 164,5 190,8 116,0 
Всього послуг на одного жителя міста, грн.. 18,69 19,18 102,3 
Надано інноваційних видів послуг, а саме кур’єрська 
доставка, од. 

1 370 1 428 104,2 

 
7. Фінансово-бюджетна політика  
Виконання Державного бюджету  
Згідно звітних даних, до Державного бюджету в 2013 році по мКоростень 

зібрано 51,9  млн.грн. податків і платежів. Планове завдання по надходженням 
на 2013 рік виконано на  113,2%. 

В порівнянні з 2012 роком збір до Державного бюджету зменшився на 4,4 
млн.грн. Надходження зменшились по податку на додану вартість – 5,7 млн.грн, 
а збільшення відбулось в основному за рахунок податку на прибуток 
підприємств в сумі на 0,4 млн.грн. 

Найбільші  
бюджетонаповнюючі податки 

2012 р 2013 р  2013 у % до 
2012 

Податок на додану вартість 35,2  млн.грн 
(62,5%) 

29,5 млн.грн. 
(56,8%) 

83,8 

Податок на прибуток підприємств  18,0 млн.грн. 
(31,9%)  

18,4 млн.грн. 
(35,6%) 

102,2 

Протягом року проведено бюджетне відшкодування ПДВ в сумі 3,1 
млн.грн., що майже вдвічі менше суми відшкодування за 2012 рік.   

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

(податки, збори та обов’язкові платежі) на загальну суму 229,0 млн.грн., що на 
11,6 млн. грн. менше  2012 року.  

Планові показники власних доходів міського бюджету (І та ІІ кошик), які 
доведені Міністерством фінансів України виконані на 85,5%, а затверджені 
міською радою на 84,7%.  

Види надходжень по 
кошикам, млн.грн. 2012 р. 2013 р 2013 р у % до 

2012 р 
Власні доходи ( І кошик)  68,6 68,8 100,3 
Власні доходи (ІІ кошик) 12,7 12,6 99,2 



 10 

Міжбюджетні трансферти загального фонду з державного та обласного 
бюджетів отримані в сумі 124,2 млн.грн.  (на 16 млн.грн менше 2012 року) , в 
тому числі: 

- дотації вирівнювання із державного бюджету надійшло 100,0%  в сумі 
39,7 млн.грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року дотації 
вирівнювання отримано на  1,4 млн.грн. менше. 

- отримано субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам по 
загальному фонду78,1 млн.грн. Недоотримано міським бюджетом субвенцій в 
сумі 3,0 млн.грн.  

До спеціального фонду міського бюджету міста надійшло 23,4 млн. грн. В 
порівнянні з минулим роком  цей показник збільшився на 4,4 млн.грн.  

До бюджету розвитку надійшло 10,4 млн.грн., порівняно з минулим роком 
надходження збільшились на 1,0 млн.грн.  

Виконання надходжень до Пенсійного фонду 
Загальна кількість платників соціальних внесків, які перебувають на обліку в 
органах Пенсійного фонду становить 2,8 тис.осіб. В порівнянні з 2012 року їх 
кількість збільшилась на 118,4%.  

В 2013 році сума внесків до Пенсійного фонду України становила 194,4 
млн.грн, що становить 75,7% до показника 2012 року.  
Найбільшою проблемою в надходженнях до фонду є наявність заборгованостей 
по внескам підприємствами міста. На кінець року сума заборгованості по 
страхових внесках – 6,1 млн.грн.   

   
8. Зовнішньоекономічна діяльність  
За звітний період митним постом «Коростень» перераховано до 

Держбюджету 4 721,0 млн.грн.,  що на 31%  менше ніж за 2012 рік. 
Станом на початок року акредитовано 229 суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності,  лише 77 з них фактично здійснювали діяльність у 2013 році.  
За 2013 рік оформлено експортних вантажів – 5842,5 тис. тон загальною 

вартістю – 1 047,1 млн. що на 26% більше ніж у  2012 році, при цьому їх вартість 
на 20% більша ніж за аналогічний період минулого року.  

Основними чинниками, які вплинули на зменшення надходження митних 
платежів у звітному періоді стало падіння об’ємів ввезення нафтопродуктів, 
платежі з яких складають 98% всіх надходжень на МП «Коростень».   
 2012 2013 різниця у % 

Бензини 1183912 610432 -48% 
Дизпаливо  2678941 1721624 -36% 
реактивне паливо 10866 29551 +63% 
бітум 73534 66965 -8% 

Нафтопродукти 
(тон) 

газ 50676 74243 +31% 
не нафтопродукти (тон) 26216 56531 +53% 
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Відділом митного оформлення МП «Коростень» розташованого в п/п 
«Виступовичі-Словечне» на станції Коростень пропущено в різних митних 
режимах через митний кордон 280,7 тис. транспортних засобів Об’єм вантажів, 
що слідують на виїзд з України  1 223,4 тис.тон, об’єми ввезення складають  3 
174,86 тис.тон, транзитом пропущено 3 260,74 тис.тон вантажів.  

МП «Коростень» приділяється значна увага виявленню правопорушень, 
зокрема проводиться активна аналітично - пошукова робота.  

 
9. Управління об’єктами комунальної власності  
В 2013 році приватизовано 5 об’єкта комунальної власності на  загальну 

суму з ПДВ 571,7 тис. грн.. Всього від приватизації цих об’єктів до міського 
бюджету надійшло 488,4 тис.грн.  

Протягом року проведено поточну перевірку дотримання умов договору 
купівлі-продажу.  

З метою забезпечення інформаційної відкритості процесу  приватизації, в 
засобах масової інформації та на офіційному сайті міста Коростеня   
розміщується інформація  про переліки об’єктів комунальної власності, які 
підлягають приватизації, про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, про проведену приватизацію об’єктів комунальної 
власності та їх покупців.  

В оренду юридичним та фізичним особам надається 161 приміщення  
міської комунальної власності, загальною площею 31,4 тис.м².  До міського 
бюджету  від оренди цих приміщень надійшло 718,3 тис.грн. Заборгованість до 
бюджету становить  77,5 тис.грн (0,7 міс).  

Показники 
 

2012 р  2013 р  2013 р у % 
до 2012р  

2013 у % 
до річного 
плану  

Кількість приватизованих та відчужених 
об’єктів  комунальної власності, од   8 5 62,5 - 

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

750,4 488,4 65,1 69,8 

Показники розвитку 2012 р 2013 р 2013 р у % 
до 2012р 

2013 у % 
до річного 

плану 

Кількість об’єктів переданих в оренду, од   153 161 105,2 100,6 

Загальною площею,   тис.м² 17,9 31,4 175,4 104,7 

Надходження до міського бюджету від 
оренди об’єктів комунальної власності,   
тис.грн. 

756,9 718,3 94,9 119,7 

Заборгованість  по орендним платежам,   
тис.грн. 

80,1 

(0,7 міс.) 

77,5 

(0,7 міс.) 

96,7 

 
- 
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Проводяться перевірки правильності сплати та повноти перерахування в 
міський бюджет надходжень за оренду комунального майна, наявності страхових 
свідоцтв у орендарів та від яких ризиків застраховані об’єкти.  

Інформації про вільні приміщення комунальної власності, для передачі в 
оренду, наміри передачі комунального майна в оренду, результати вивчення 
попиту друкуються в газеті „Іскоростень” і розміщуються на місцевій інтернет-
сторінці. 

Проблемним питанням залишаться тривалість передачі об’єктів з 
державної в комунальну власність, збереження балансоутримувачами об’єктів 
комунальної власності, які на даний час не використовуються. 

 
10.Інвестиційна діяльність  
В місті активно проводиться політика в напрямку залучення нових 

інвестиційних проектів  та підтримки вже діючих.  
Звітний період відзначився широкою увагою до міста іноземних 

інвесторів, та активною участю влади у різноманітних інвестиційних програмах, 
форумах, навчаннях, відбулося покращення інвестиційної політики та 
розширення міжнародних зв’язків. 

В зв’язку зі зміною планів засновників ТОВ «Коростенський 
індустріальний парк» а також  прийняттям Верховною Радою Закону України 
«Про індустріальні парки в Україні» започатковано створення нового 
індустріального парку «Коростень» на вільній земельній ділянці площею 42,0га. 
Розроблена концепція, згідно якої планується залучити інвестицій біля 150 
млн.дол.США. та створити більш 1000 нових робочих місць. На даний час 
документи очікують проходження міжвідомчої комісії для включення в Реєстр 
індустріальних парків України, та можливістю отримання статуту пілотного 
проекту.  

В квітні 2013 року проведений круглий стіл-нараду з питань спільної 
діяльності виконавчого комітету Коростенської міської ради, Державного 
агентства з інвестицій та управління національними проектами України, ДБУ 
«Житомирський регіональний центр з інвестицій та розвитку» щодо залучення 
інвестицій в економіку міста Коростеня.  

В результаті розповсюдження інформації про наявність вільних 
виробничих ресурсів підприємств міста є принципова згода розташувати на ПАТ 
«Хіммаш» виробництво паливних пелетів, біодизелю  та сонячних електричних 
батарей, що може скласти більше 6,0 млн.євро.  

За результатами проведених зустрічей з закордонними компаніями 
СанСітіРома та АМ Трейдинг є попередня домовленість про розташування 
сонячної електростанції потужністю 10 МгВатт на території колишнього 
аеродрому та встановлення обладнання по виробництву біогазу на очисних 
спорудах КП «Водоканал».  

 Станом на 01 січня 2014р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, 
накопичених в економіці м.Коростеня, з урахуванням курсової різниці становив 
1353,0 тис.дол. США (0,3% всіх іноземних коштів області).  У розрахунку на 1  
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мешканця міста це склало 20,6 дол. США проти 306,1 дол. – по області. Обсяг 
інвестицій до 1 січня 2013р. зменшився на 130,7 тис.дол. США, або на 8,8%. 

Прямі іноземні інвестиції за містами області 
На 01.01.2013 На 31.12.2013  

тис.дол. 
США 

у % до 
загально-
го обсягу 

тис.дол. 
США 

у % до 
загально-
го обсягу 

Приріст (змен-
шення) до 

01.01. 
2013, тис.дол. 

США 

У % до 
01.01. 
2013  

Усього 362759,4 100,0 387706,5 100,0 24947,1 106,9 
м. Житомир 95292,3 26,3 118326,5 30,5 23034,2 124,2 
м. Бердичів 17910,9 4,9 18130,9 4,7 220,0 101,2 
м. Коростень 1483,7 0,4 1353,0 0,3 –130,7 91,2 
м. Малин 23344,7 6,4 21789,5 5,6 –1555,2 93,3 
м. Нов.-Волинський 2839,0 0,8 2985,4 0,8 146,4 105,2 
 

Інвестиції надходили з 9 країн світу. Найбільші вкладення належали нере-
зидентам зі Словаччини та Кіпру, на які припадало 75,7% обсягу інвестицій м. 
Коростеня (1024,6 тис.дол. США).  

Найбільші інвестиційні кошти зосереджено на підприємствах переробної 
промисловості – 1082,9 тис. дол. (80,0% інвестицій міста та 0,5% вкладень у 
галузь по області). На підприємства   з виробництва гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції спрямовано 1072,9 тис.дол., 
або 79,3% до загальних вкладень по місту та 1,1 % обласних вкладень у цей вид 
промисловості. Тут інвесторами виступили нерезиденти з Кіпру та США. Значні 
обсяги інвестицій зосереджені у торгівлі – 226,0 тис.дол. США (16,7% загальних 
по місту та 1,9% відповідних обласних). Головним інвесторами тут були 
Російська Федерація, Азербайджан, Грузія.  

На 01.01.2013 На 31.12.2013  

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 

обсягу 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 

обсягу 
Усього 1483,7 100,0 1353,0 100,0 
Азербайджан 54,4 3,7 54,5 4,0 
Білорусь 42,3 2,9 42,3 3,1 
Грузія – – 17,3 1,4 
Італія 0,8 0,0 – – 
Кіпр 511,6 34,5 511,6 37,8 
Об’єднані Арабські Емірати 9,9 0,7 9,9 0,7 
Російська Федерація 343,4 23,1 172,7 12,8 
Словаччина 489,6 33,0 513,0 37,9 
США 31,7 2,1 31,7 2,3 
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11.Розвиток підприємництва 
Станом на 01.01.2014 року в місті зареєстровано 782 юридичні особи та 

3854 фізичних осіб-підприємців. 
Юридичні особи Фізичні особи Показники 

державної реєстрації 2013 р. 2012 р. 2013р. у % 
до 2012р. 2013 р. 2012 р. 2013р. у % 

до 2012р. 
Державна реєстрація  45 35 128,6 219 224 97,8 
Ліквідовано 
державну реєстрацію  17 11 154,5 254 308 82,5 

Співвідношення 
зареєстрованих до 
ліквідованих  

в 2,6 р.  в 3,2 р. 83,2 86,2 72,7 118,5 

Протягом 2013 року державними реєстраторами по місту Коростеню 
зареєстровано 45 юридичних осіб (ліквідовано 17) та 219 фізичних осіб-
підприємців (ліквідовано 254). 

Протягом року відбулось збільшення державної реєстрації юридичних осіб 
в порівнянні з 2012 роком на 28,6%, реєстрація фізичних осіб зменшилась на 
2,2%. Найбільш вагомою причиною зменшення кількості суб’єктів 
господарювання є обтяжлива діюча система оподаткування. Наприклад, 
надходження до спеціального фонду міського бюджету від платників єдиного 
податку збільшились та складають 138,0% показника 2012 року і становлять 
7 968,1 тис.грн.  

З метою стимулювання розвитку підприємництва, спільно з міським 
центром зайнятості для безробітних проведено 7 семінарів «Як започаткувати 
свій бізнес» (76 учасників), 12 семінарів «Від бізнес ідеї до власної справи» (96 
учасників) та проведено 4 тренінги на тему «Пошук ідей для започаткування 
власного бізнесу» (60 учасників). 

В 2013 році зареєструвались приватними підприємцями та отримали 
одноразову допомогу 17 безробітних на загальну суму 254,7 тис.грн. (в 2012 році 
- 14 безробітних на суму 100,3 тис.грн.). 

В рамках реалізації проекту «Інформаційно-практична підтримка 
організації та розвитку інноваційного підприємництва серед молоді» забезпечено 
проведення 3 навчальних семінарів, а також для підприємців міста проведено 
семінар з питань оподаткування підприємницької діяльності.  

Станом на 1 січня 2014 року в дозвільному центрі видається 9 видів 
документів дозвільного характеру.  

Державним адміністратором дозвільного центру протягом року було 
надано 351 консультацію з питань видачі документів дозвільного характеру та 
видано 144 документа дозвільного характеру. 

В цілому в 2013 році порівняно з 2012 роком кількість звернень суб’єктів 
господарювання до дозвільного центру м. Коростеня та кількість виданих 
документів дозвільного характеру зменшилась майже в 2 рази. Таке зменшення 
відбулось у зв’язку із скасуванням на законодавчому рівні видачі деяких видів 
документів дозвільного характеру. 
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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. 

Підтримувався розділ «Підприємництво» на міській Інтернет-сторінці, в 
якому розміщується інформація та новини для підприємців, а також в місцевій 
газеті підтримувалась рубрика «Актуальні питання для бізнесу». 

В рамках Закону України «Про основні засади регуляторної політики в 
сфері господарської діяльності» розроблено та затверджено 5 місцевих 
нормативних документів регуляторного характеру. 

З метою покращення обслуговування платників податків відкрито Центр 
обслуговування платників податків, в якому протягом року надано 35,3 тис. 
адміністративних послуг. 

Організовано та проведено урочисте святкування Дня підприємця, під час 
якого нагороджено переможців міського конкурсу «Кращий підприємець року». 
В обласному конкурсі переможцями стали: Головійчук Олег Сергійович - 
директор ТОВ «Коростенський завод теплотехнічного обладнання» в номінації 
«Малий бізнес. Кращий керівник року», Прищепчук Ігор Михайлович – 
директор МП «Лібава ЛТД» в номінації «Малий бізнес у промисловості», 
Гавриленко Сергій Олександрович – директор ПАТ Трубний завод «Трубосталь» 
в номінації «Виробник найякіснішої продукції», Стадченко Микола Степанович 
- начальник Локомотивного депо Коростень в номінації «Сумлінний платник 
податків», Середов Ігор Геннадійович - директор ПП ФФ «НВО «Ельфа» в 
номінації «Кращий роботодавець». 

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. 

По школах міста Коростеня реалізувався проект «Лабораторія бізнес-
моделювання», метою якого є навчити учнів шкіл методам формування бізнес-
ідей, бізнес-презентацій, бізнес-проекту. Команда загальноосвітньої школи № 10 
міста за оригінальну ідею та креативну мультимедійну презентацію бізнес-
проекту «Бізнес - корпорація «КОК» виборола І місце у міському конкурсі. 
Переможцем П’ятого Чемпіонату України з бізнес-моделювання для 
старшокласників стала команда загальноосвітньої школи № 9 з проектом 
«Український науковий центр «Спіруліна». 

 
12.Торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування  
Галузь торговельного та побутового обслуговування населення працювала 

стабільно. За 2013 рік потреба коростенців у товарах та побутових послугах 
задоволена повністю, крім розважального сектору: боулінг, басейн, каток, тощо. 

Товарообіг підприємств торгівлі міста зростає більшими темпами ніж  інші 
види підприємницької діяльності, і займає 8% від обласного обсягу. За 
попередніми розрахунками питома вага імпорту за 2013 рік складає 16%  
продовольчих товарів, непродовольчих – більше.  



 16 

Щорічне відкриття нових  об’єктів торгівлі мало впливає  на їх загальну 
кількість вже протягом 4-х років, оскільки відкриття одних відбувається 
паралельно з закриттям інших. У 2013р, до прикладу, 3 рази змінився власник  
магазину взуття  по вул. Шолом Алейхема, 43.  

Станом на 1 січня 2014 року стаціонарна торговельна мережа міста 
нараховує 465 об’єктів проти 458 у 2012р. Вільних,  незадіяних торгових площ 
маємо близько 600 м². 

Працівники відділу регулювання торгівлі зважаючи на вимоги часу, крім 
профілактичної роботи, часто працювали «за сигналом». І перевірки проводили 
за  заявою, скаргою чи проханням громадян. Протягом звітного року розглянуто 
217 таких випадків. За 2013 рік за порушення правил торгівлі складено 38 
протоколів, в тому числі 25- за порушення правил торгівлі на ринках. 

За 2013 рік по вул. Жори Кудакова та на привокзальній площі проведено 
86 ярмарків сільськогосподарської продукції, в будинках культури - 7 виставок-
продаж інших товарів,  11 ялинкових базарів, тощо. За виїзну торгівлю по місту 
до бюджету сплачено 34,4 тис. грн. 

Постійним є контроль за роботою підприємств комунальної  форми 
власності, організація роботи яких потребує постійної підтримки та 
вдосконалення. 

 
13.Демографічна ситуація  
Чисельність постійного населення м. Коростеня станом на 1 січня 2014  

року становила 65,7 тис. осіб.  
В 2013 році на 5,6% зменшилась народжуваність і склала 678 немовлят.  

На 2,8% по відношенню до 2012 року зменшилась смертність громадян і 
становила 963 особи (в 2012 році – 991). 

Згідно статистичних даних по місту Коростеню збільшився показник 
природного скорочення населення склав на 4,4% до  аналогічного періоду 2012 
року.  

В порівнянні з 2012 року в звітному році погіршились показники 
міграційних процесів.  

Міграційні процеси склали 236 особи, що становить 166,2% показника 
2012 року, природне скорочення - 236 осіб, що на 94 особи більше за 
відповідний період 2012 року. 

 

Кількість                     
народжених, осіб 

Кількість                
померлих, осіб  

Природний 
приріст, 

скорочення (-) 
Природний рух 

населення по містах  
2013 р. 2012 р. 2013 р. 2012 р. 2013 р. 2012 р. 

Житомирська 
область 15001 15486 20859 20685 –5858 –5199 

м. Житомир 3030 3092 3020 2916 10 176 
м. Бердичів 925 1009 1127 1145 –202 –136 
м. Коростень 678 718 963 991 –285 –273 
м. Малин 344 341 370 374 –26 –33 
м. Нов.-Волинський 664 670 658 635 6 35 
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2013 р. 2012 р. Міграційний рух 
населення по 

містах  Прибуло Вибуло приріст, 
скорочення Прибуло Вибуло приріст, 

скорочення 
Житомирська 
область 21491 22024 –533 24620 23717 903 

м. Житомир 4876 5267 –391 5236 6004 –768 
м. Бердичів 1203 1212 –9 1150 1290 –140 
м. Коростень 1122 886 236 1153 1011 142 
м. Малин 339 361 –22 383 428 –45 
м.Н.Волинський 1103 1051 52 1064 1174 –110 
 

14.Грошові доходи населення та заробітна плата. 
В 2013 році середньорічний дохід в розрахунку на одного жителя міста 

становить 17,8 тис.грн., при запланованому 16,5 тис.грн. В порівнянні з 2012 
році середньорічний дохід збільшився на 11,9%.  

Найбільше зростання в структурі доходів населення відбулося за рахунок: 
пенсійних виплат, субсидій, допомог та виплат по безробіттю. 

Складові грошових доходів 2012 р. 2013 р. 2013 р. у % 
до 2012 р. 

Фонд оплати праці, тис.грн. 563 257,6 503 924,0 89,5 
Пенсійні виплати, тис.грн. 370 940,0 573 051,2 154,5 
Компенсаційні виплати (ЧАЕС), тис.грн. 41 100,0 15 644,0 38,1 
Субсидії та допомоги, тис.грн. 53 200,0 57 343,7 107,8 
Виплати по безробіттю, тис.грн. 8 800,0 9 290,6 105,6 
Інші соціальні виплати, тис.грн. 11 800,0 7 304,4 61,9 
Всього: 1 049 097,6 1 166 557,9 111,9 
Доходи в розрахунку на 1 жителя, тис.грн. 15,9 17,8 111,9 

Протягом 2013 року розмір мінімальної заробітної плати, який 
встановлюється на законодавчому рівні, зріс на 6,2 % і становить 1 218 грн. 

Середньомісячна заробітна плата в місті за 2013 рік становить 2 846 грн. 
що на 6,3 % більше показника 2012 року, а також на 11,1 % більше за середній 
рівень по Житомирській області. В той же час її розмір становить 101,6 % (2800 
грн.) до середньорічного планового показника. 

Нараховано в середньому штатному працівнику 
у % до  Середньомісячна заробітна плата 

за  2013 рік грн. середнього рівня по 
регіону 2012 р. 

Житомирська область 2 561 100,0 108,1 
м. Житомир 2 785 108,8 107,6 
м. Бердичів 2 274 88,8 104,8 
м. Коростень 2 846 111,1 106,3 
м. Малин  3 140 122,6 97,1 
м. Нов.-Волинський 2 516 98,2 110,7 

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



 18 

Станом на 01.01.2014 року за даними управління статистики власна 
заборгованість з виплати заробітної плати на економічно-активних 
підприємствах міста відсутня.  

В повному обсязі погашена заборгованість з виплати заробітної плати по 
підприємству-банкруту КП ВЖРЕП № 5 в сумі 41,1 тис.грн. В той же час 
залишається заборгованість з виплати заробітної плати по підприємству-
банкруту ЗАТ «АТЗТ Коростенський фарфор», яка становить 957,6 тис.грн., що 
на 5,0 % (або 50,3 тис.грн.) менше в порівнянні з початком 2013 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  49 суб’єктів господарювання. 

З метою забезпечення контролю за дотриманням державних гарантій у 
сфері оплати праці протягом 2013 року спеціалістом з праці управління праці та 
соціального захисту населення проведено 29 перевірок на підприємствах всіх 
форм власності (в 2012 році – 28 перевірок). Про виявлені порушення складені 
довідки та передані до державної територіальної інспекції з питань праці. 

 
15.Зайнятість населення та ринок праці 
Протягом 2013 року на обліку в міському центрі зайнятості перебувало 

3882 особи, що на 118 осіб менше в порівнянні з 2012 роком і становить 97%. На 
кінець звітного періоду на обліку перебувало 1793 незайнятих громадян, проти 
1063 на початок року. В основному це через плинність кадрів на підприємствах 
та сезонний характер роботи. 

Середній розмір виплат по безробіттю зріс на 98,5 грн. в порівнянні з 2012 
роком та становить 1025,2 грн. Всього за рік з фонду соціального страхування 
застрахованим особам виплачено 9290,6 тис.грн., що складає 105 % показника 
2012 року. 

На вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 1733 громадяни, 
що складає 102% планового показника, а також на 24 особи більше в порівнянні 
з 2012 роком. 

За 2013 рік створено 744 нових робочих місць (при плані – 1200), в тому 
числі 87 - у юридичних осіб, 438 - у підприємців та 219 фізичних осіб розпочали 
власну справу і зареєструвались підприємцями.  

На нові робочі місця з проведенням компенсації роботодавцю єдиного 
соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування 
працевлаштовано 3 безробітних.  

Протягом 2013 року вивільнено 57 працівників (в 2012 - 238), 254 фізичні 
особи припинили свою підприємницьку діяльність (в 2012 - 308) та розірвано 
416 трудових договорів (в 2012 - 427), що не перевищує прогнозований 
показник. 
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Основною причиною зменшення чисельності стали реорганізаційні заходи, 
які проводилися на ряді підприємств міста, а саме на підприємствах 
Укрзалізниці, Укртелекому, банківських установах. Тому враховуючи показники 
новостворених та ліквідованих робочих місць, баланс складає лише 17 нових 
робочих місць. 
Співвідношення  створених та ліквідованих 
робочих місць, за даними центру зайнятості1  2013 р. 2012 р. 2013 р. у % 

до 2012 р. 
У юридичних осіб  

Створено нових робочих місць  87 328 26,5 
Ліквідовано робочих місць  57 238 23,9 
Співвідношення створених до ліквідованих 
робочих місць, % 152,6 137,8 110,7 

У фізичних осіб  
Створено нових робочих місць  438 506 86,6 
Ліквідовано робочих місць  416 427 97,4 
Співвідношення створених до ліквідованих 
робочих місць, % 105,3 118,5 88,9 

Власна справа 
Створено нових робочих місць  219 224 97,8 
Ліквідовано робочих місць  254 308 82,5 
Співвідношення створених до ліквідованих 
робочих місць, % 

86,2 72,7 118,6 

ВСЬОГО ПО МІСТУ  
Створено нових робочих місць  744 1058 70,3 
Ліквідовано робочих місць  727 973 74,7 
Співвідношення створених до ліквідованих 
робочих місць, % 

102,3 108,7 94,1 

Протягом 2013 року одноразову допомогу для започаткування власної 
справи отримали 17 безробітних на суму 254,7 тис.грн. (в 2012 році - 14 
безробітних на суму 100,3 тис.грн.). 

Попит робочої сили на кінець звітного періоду становить 186 осіб. 
Навантаження на одне вільне робоче місце - 5 чоловік, проти 7 в 2012 році. 

Залучено до участі в оплачуваних громадських роботах 69 безробітних. 
Роботи проводилися в Госписі св. Єлени по догляду за хворими, а також на 
об’єктах соціальної сфери з ремонту дитячих дошкільних закладів міста. 

Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
пройшло 230 безробітних. Відсутність учбової бази в м. Коростень не дає змогу 
навчити, перенавчити більшу кількість безробітних. 

Профорієнтаційними послугами в 2013 році було охоплено 5373 чоловіки, 
в тому числі з категорії незайнятого населення 2986 осіб. 

                                                
1 В зв’язку зі змінами в законодавстві щодо подання звітності до Центру зайнятості, дані щодо створених 

та ліквідованих нових робочих місць юридичними особами не є повними, тому не можуть бути використані в 
об’єктивній оцінці виконання планових завдань. 
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Робочою групою з питань легалізації зайнятості населення та заробітної 
плати протягом 2013 року проведено перевірку 111 місць здійснення 
підприємницької діяльності. За результатами проведеної роботи 29 осіб залучено 
до державної реєстрації та укладення трудових відносин. 

Основними проблемними питаннями залишаються: недостатній 
професійно-кваліфікаційний склад кадрів, склад безробітних не задовольняє 
кадрові вимоги роботодавців, відсутність попереднього досвіду трудової 
діяльності у безробітних, питання працевлаштування не конкуренто-спроможних 
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  
Протягом звітного періоду всі види державних соціальних допомог та 

житлові субсидії призначались та виплачувались вчасно, заборгованість по їх 
виплаті відсутня. 

Малозабезпеченим громадянам міста, інвалідам та ветеранам війни 
надавалася гуманітарна допомога продуктами харчування та засобами 
реабілітації. 

З метою підвищення рівня соціальної захищеності дітей з особливими 
потребами в місті створено нову громадську організацію «Батьків дітей з 
особливими потребами «Відкрий мені світ»». 

Кількість одержувачів державних допомог зросла і склала 7344 особи у 
порівнянні з 6926 особою у 2012 році. 

У 2013 році були призначені житлові субсидії 2505 особам на загальну 
суму 4199,5 тис. грн. у порівнянні 2608 особами і сумою 4291 тис.грн. за 2012 
рік. 

Видатки бюджету на надання пільг пільговим категоріям населення 
змінилися не суттєво, склавши у 2013 році 14 954.9 тис.грн порівняно з 14921.5 
тис.грн. у 2012 році, загальний приріст видатків не перевищив 0.2%. 

Видатки місцевого бюджету на надання компенсаційних виплат - фізичним 
особам, які надають соціальні послуги інвалідам та громадянам похилого віку 
склали 689,1тис.грн. та були виплачені 291 особі. 

Пенсійне забезпечення  
Протягом 2013 року середньорічна кількість одержувачів пенсій становить 

23,4 тис.чоловік, що на 1,7% більше 2012 року.   
Середньомісячний розмір пенсії в 2013 році по місту становив 1445,06 грн. 

У порівнянні з минулим роком середній розмір пенсії по місту зріс на 3,7%.   
Забезпеченість коштами на виплату пенсій по місту Коростеню складає  

лише 33,9% проти 47,6% минулорічного показника. Виплата пенсій 
здійснюється своєчасно і в повному обсязі.  
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17.Охорона здоров’я населення  
           Центральна міська лікарня в 2013 році продовжувала стабільно 
працювати, приділяючи постійну увагу покращенню надання медичної допомоги 
населенню міста. 

Основні напрямки діяльності в звітному році передбачали чітке  
розмежування та розвиток  первинної   та   вторинної   медичної   допомоги, 
вирішувалось питання про створення в місті центру первинної медико-санітарної 
допомоги (ПМСД) як окремої юридичної особи. 

Рішенням сесії обласної ради від 22.08.2012 року створена комунальна 
установа «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 
Житомирської обласної ради. Розроблено схему розташування постійних та 
тимчасових пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги. Згідно 
відповідних директивних документів на місцевому рівні, в місті також проведено 
реформування (реорганізацію) служби швидкої медичної допомоги. Створено 
підстанцію екстреної медичної допомоги з підпорядкуванням обласному центру, 
а на базі міської поліклініки створено пункт невідкладної допомоги. 

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 27 
спеціалістів. Загалом сімейними лікарями обслуговується 94,6% (в 2012 р - 
81,4%) населення міста, з них 15,5% діти.  
 За звітний період прийнято лікарями всіх поліклінік ЦМЛ – 651,7 
тис.громадян,  (653,7тис.громадян в 2012 році),  що складає 11,6 (12,1) на 1-го 
жителя. 
          Демографічна ситуація в місті залишається складною. На 5,9% скоротився 
показник народжуваності, в той же час зменшився показник смертності на 4,2%.  

Показник 2012 рік 2013 рік  2013 р у % 
до 2012 р 

Народилось немовлят, дит.  781 727 93,1 
Показник народжуваності, на 1000 насел.   11,8 11,1 94,1 
Померло всього, чол.. в т.ч. 
Дітей 0-17 років 
Дітей до 1-го року  
Дорослого населення, в т.ч. 
в працездатному віці   

947 
12 
8 

935 
206 

906 
10 
5 

896 
182 

95,7 
83,3 
62,5 
95,8 
88,3 

Показник загальної смертності, на 1000 нас.   14,4 13,8 95,8 
          Померло всього дорослого населення 896 (935), в тому числі в 
працездатному віці – 182 (206) (чоловіків – 143 (157), жінок – 39 (49).  
На першому місці по причинах смерті, як і раніше, знаходиться смертність від 
захворювань серцево-судинної системи – 633 (659)  чол., що становить - 70,6 
(70,5)% від усіх померлих, на другому місці - від онкозахворювань – 118 (114) 
чол., що становить – 13,2 (12,2)% від усієї смертності, на третьому - від травм, 
нещасних випадків та отруєнь – 52 (57) чол., що становить – 5,8  (6,1)%.  
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Проти минулорічних, дещо зменшились показники розповсюдженості і  
захворюваності. Серед дітей цей показник – збільшився.  
За цей період в місті зареєстровано всього 49 (32) випадків інфаркту міокарда, із 
них в працездатному віці – 15 (6). Померлих від інфарктів – 11 (9). Зареєстровано 
випадків інсультів  – 160 (138), із них в працездатному віці – 30 (24). Померло 
від інсультів всього – 33 (46), в т.ч. в працездатному віці – 5 (6). 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 – 223 (205). По локалізаціях на першому місці – шкіра – 31 
(32), на другому – рак молочної залози – 30, на третьому колоректальний рак – 
25 (28), на четвертому -  рак шлунку – 22 (17). Онкозахворювань у дітей 0-17 
років – не виявлено  Померло від онкозахворювань всього – 118 (114).  
 

         За цей період захворюваність на туберкульоз залишилась, практично на 
рівні минулого року 39 (32). Померло від захворюваності на туберкульоз 7 (3) 
чол. Випадків захворювань серед дітей в звітному році не зареєстровано.  План 
флюорографічних обстежень населення виконано на 86,1 (83,4)%. 
 Робота цілодобового стаціонару міської лікарні.  
          При стаціонарі міської лікарні функціонує 14 (9) відділень, де надається 
кваліфікована допомога населенню міста, району, оточуючих районів. Всього 
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 
92 (87,2)%,  середня тривалість перебування хворого на ліжку – 8,3 (8,2).  З 
перевантаженням працювало 4 (2) відділення – неврологічне – 110,6 (113,9)%, 
гінекологічне – 110,6 (116,9)%, терапевтичне – 104,7 (98,9)%,  наркологічне – 
103,1 (96,1)%.   

По складу хворих в стаціонарі перше місце займають хвороби органів 
кровообігу, 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 2013 рік проліковано на 64 (57) ліжках 8,4 (7,2) тис. хворих, середній 
термін перебування на ліжку становив – 6,7 (6,6). В стаціонарах на дому 
проліковано за цей період всього 3,8 тис. хворих (3,7 тис.) , в т.ч. дітей – 641 
(424). 
 

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. 
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В структурі видатків утримання лікарні розподіл 
залишається на рівні минулорічного, а саме 81,1% - 
заробітна плата з нарахуваннями, 9,9% оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв, 3,2 
медикаментозне забезпечення, 2,2 оплата інших 
послуг, 2,1 – харчування хворих.  
Недостатність бюджетного фінансування частково 
покривають надходження від благодійних внесків, 
гуманітарної та шефської допомоги.  

 
 

Показник Од. 
виміру 2012 рік 2013 рік  2013 р у % 

до 2012 р 
Касові видатки лікарні, в т.ч. на:  

- медикаменти  
- продукти харчування 

млн..грн. 
38,9 
0,3 
0,2 

38,3 
0,3 
0,2 

98,5 
100 
100 

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

млн..грн. 

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

3,9 
0,8 
0,8 
2,3 

167,0 
100,0 
100,0 

В 1,9 р 
Значну допомогу в лікуванні населення надає благодійна організація 

«Лікарняна каса Житомирської області» 
Лікарняна каса 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013  у % 

до  2012 

Кількість членів, тис.чол. 11,4 11,9 12,1 12,4 12,5 12,9 103,2 

У % до всього населення  17,3 18,0 18,3 18,9 19,0 19,7 103,7 

Всього внесків, тис.грн. 1176,7 1409,1 1890,1 1995,6 2549,4 2764 108,4 

Витрачено тис.грн.  440,8 647,1 856,3 974,1 1134,4 1392,9 122,8 

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.      
За сприяння міського голови за кошти державних субвенцій придбано сучасне 
високотехнологічне обладнання на суму більш 19 млн. грн., яке ефективно 
використовується, насамперед у відділеннях хірургічного профілю, про що, 
більш детально, можуть розповісти відповідні спеціалісти.  
        Серед основних показників діяльності закладу за минулий рік є отримання 
додаткового фінансування в якості субвенції із обласного бюджету – 300 тис. 
грн., із бюджету розвитку міста -1390  тис.грн. 

За рахунок коштів спеціального фонду в якості гуманітарної допомоги до 
100-річчя лікарні було проведено поточних ремонтів відділень на суму 792,2 тис. 
грн. 

Період, 
рік 

Сума 
фінансування 

медицини, 
млн.грн. 

2009 23,9 
2010 29,7 
2011 31,2 
2012 39,6 
2013 38,4 
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Минулий рік був важливим в житті лікарні, яка відзначала своє 100-річчя. 
Започаткований виконавчим комітетом Коростенської міської ради спільно з 
асоціацією «Рада керівників м. Коростеня» соціальний проект «Бізнес допомагає 
медицині», направлений на покращення умов перебування хворих в стаціонарі, 
ремонт приміщень лікарні та благоустрою території, дав більш ніж очікуваний 
результат. Відремонтовано більш 30 палат (а силами медпрацівників 
відремонтовано 11 палат, виключно всі поточні ремонти), проведено капітальний 
ремонт приймального відділення, бактеріологічної лабораторії, приміщень 
рентгенологічної служби, реконструкцію фонтана «лебедина вірність», ремонт 
покрівлі терапевтичного та хірургічного корпусів, благоустрій території лікарні.  
В цілому в рамках даного проекту на ремонтні роботи в лікарні витрачено 
близько 3 млн. грн.  

 
18.Освіта і наука 
Дошкільна освіта 
В місті функціонує стала мережа дошкільних навчальних закладів, яка 

складається з 23 дошкільних навчальних заклади, з них 22 – комунальної форми 
власності, 1 – приватної. 

На кінець звітного року дошкільні навчальні заклади відвідують 2541 
дитина, а це на 22 дитини більше показника 2012 року.  

Різними формами здобуття дошкільної освіти охоплено 2794 дитини 
дошкільного віку, що становить 70% від загальної кількості дитячого населення 
міста віком від 1 до 6 років, з них дітей 5-річного віку 100%. 

Соціально-педагогічним патронатом охоплено 240 дітей, які не відвідують 
дошкільні заклади. Для задоволення потреб батьків в усіх дошкільних закладах 
працюють групи подовженого дня з 12-годинним перебуванням дітей.  

За результатами щорічного медичного огляду на диспансерний обліку 
поставлено 745 дітей, що складає 76% показника минулого року. 

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 156 дітей.  

В системі дошкільної освіти міста працює 319 педагогічних працівників, з 
них 144 мають повну вищу освіту 3-4 рівнів акредитації, що становить 45%. 
Курсову перепідготовку в 2012-2013 навчальному році пройшли 52 педагоги. 

З метою розвитку творчих здібностей дітей у дошкільних навчальних 
закладах працює 117 гуртків за інтересами, що на 10 гуртків більше ніж в 2012 
році. Гуртковою роботою охоплено 1218 дітей, що складає 110,2% показника за 
аналогічний період минулого року. 

Гранична вартість харчування у дошкільних закладах в 2013 році, яка 
затверджена виконавчим комітетом) становила для дітей  до 3 років – 15,45 грн. 
на день. (в 2012 р. – 16,76 грн.), з 3-х до 8-ми років 18,60 грн. на день (в 2012 р. – 
19,80 грн.).  
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Продовжується випуск інформаційно-навчальної та літературно-художньої 
продукції, регіонального журналу «Аллочка-дошколярочка», яка є додатком до 
газети «Вечірній Коростень» і успішно використовується вихователями 
дошкільних закладів у роботі з дітьми. 

Видатки міського бюджету на утримання дошкільних закладів освіти за 
2013 рік склали 28,7 млн.грн., що на 0,6% більше показника за 2012 рік. 

 
Шкільна освіта. 
В місті функціонує 14 загальноосвітніх навчальних закладів, з яки з 4 

(гімназія, ліцей, спеціалізована школа, навчально-виховний комплекс) 
відносяться до закладів нового типу. Відсоток цих закладів по місту становить 
майже 30%, в той час як по Україні – лише 10,4%.  

В усіх навчальних закладах міста навчається 6690 дітей шкільного віку (на 
80 учнів більше 2012 року).  Серед загальної кількості учнів 2812 (42,5%) від 
усієї загальної кількості навчається в закладах нового типу.  

В 2013 році закінчило 11 класів 539 учнів (2012 рік - 758),з них 43 (2012 рік 
- 61) нагороджено золотими та срібними медалями.   

В зв’язку з зменшенням кількості випускників зменшується кількість 
учасників незалежного оцінювання.  В 2013 році цей показник становив 62% 
проти 85,7% в 2012 році.  

Для учнів працює 21 клас з поглибленим вивченням предметів, якими 
охоплено 566 учнів. Запроваджено профільне навчання учнів 10-11 класів, яким 
охоплено 660 учнів або 66,6% старшокласників. 

За підсумками обласного етапу в педагогічній виставці «Освіта 
Житомирщини - 2013» відзначено 7 педагогічних працівника міста, почесними 
грамотами та дипломами нагороджені авторські колективи міського 
методичного кабінету, міської гімназії, міського ліцею, загальноосвітніх шкіл № 
8,10. 

Вчителі шкіл презентували місто на Всеукраїнському конкурсі «Панорама 
творчих уроків-2013», та стали переможцем даного конкурсу (Конопланко Г.О. 
викладач української мови та літератури). 

В 2013 році навчальні заклади міста долучилися до реалізації регіональних 
педагогічних експериментів: «Розвиток критичного мислення в процесі 
навчання», «Формування вміння вчитися як ключової компетентності засобами 
предметів гуманітарного циклу», «Формування соціальної компетентності учнів 
засобами освіти сталого розвитку в навчально-виховному процесі ЗНЗ». 

Протягом 2013 року в загально-навчальних закладах міста проводилась 
активна науково-дослідницька робота, на базі гімназії продовжила роботу філія 
МАН України «Олімп». В обласному конкурсі-захисті юні науковці міста 
вибороли 4 призових міст: міська гімназія 9 (ІІ місце), ЗОШ №9 (І місце),10 (ІІІ 
місце), ЗОШ№7 (ІІ місце).  Вихованка ЗОШ №9 була учасником 
республіканського конкурсу-захисту робіт МАН України. 

Протягом року впроваджувалося ряд заходів щодо зміцнення матеріально-
технічної бази навчальних закладів міста. 
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Значну роботу проведено щодо комп’ютеризації навчально-виховних 
закладів, впровадження у навчальний процес та адміністративну діяльність 
нових інформаційних технологій. У 2013 році загальноосвітні школи №1,7,11 
отримали 25 комп’ютерів за позабюджетні кошти. 

 100% дошкільних закладів забезпечені комп’ютерами, підключені до 
мережі Інтернет.  

Видатки міського бюджету на утримання загальноосвітніх закладів за 2013 
рік становлять 43 147,5 тис.грн., що складає 100,2% показника за 2012 рік. 

Показники 2013 р. 2012 р. 2013 р.  
у % до 2012р. 

Кількість навчальних закладів 
в них учнів 
вчителів 

14 
6693 
632 

14 
6781 
636 

100 
98,7 
99,4 

Кількість дошкільних закладів 
в них дітей 
вихователів 

22 
2541 
319 

22 
2519 
328 

100 
100,9 
97,3 

Кількість випускників,  
з них з відзнакою 

539 
43 

758 
61 

71,1 
70,5 

Кількість олімпіад, в яких взяли участь та отримано 
перемог: 

- обласних 
- всеукраїнських  

20 
 

57 
2 

20 
 

54 
0 

100 
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200 

Професійне технічне училище № 16  
Професійно-технічне училище № 16 є складовою  частиною системи 

професійно-технічних навчальних закладів області по підготовці кваліфікованих 
робітників машинобудівних професій.  

В звітному році навчальний заклад отримав ліцензію на право надання 
освітніх послуг у галузі професійно-технічної освіти та навчання на 3 роки, а 
також  акредитацію на 10 років.  

В звітному році проведено масштабний моніторинг ринку праці, підписані 
13 договорів з підприємствами регіону  на замовлення робітничих кадрів в 
кількості 170 учнів. Виконано план державного замовлення на підготовку 
робітників на 100%. 

За звітний період підвищили кваліфікацію 4 викладачі та 5 майстрів 
виробничого навчання пройшли стажування на підприємствах. 

В 2013 році з 158 випускників: працевлаштовано – 74, продовжили 
навчання у вищих навчальних закладах – 24. Завдяки співпраці з міським 
центром зайнятості професійну освіту в училищі здобули 12 безробітних з 
професій «Електромонтер». 

Проведено профорієнтаційну роботу серед молоді, а саме: конкурс 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, рекламні ролики на 
радіо «Хіт Фм» та «Русское радио», статті в газетах «Іскоростень», «Ехо», 
виготовлено рекламні плакати. 
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Протягом 2013 року проведено ремонт в начальних кабінетах, актовому 
залі, коридорах, проведено штукатурку стін в майстернях на заводі. Розроблено 
проектну документацію на підключення майстерень по вул.Горького, 8 до 
мережі водопостачання. 

Придбано 10 моніторів, 5 системних блоків, поповнено бібліотечний фонд 
на 345 примірників книг та періодичних видань на загальну суму 12,6 тис.грн.  

 
19.Культура, туризм, екскурсійна діяльність 
Протягом 2013 року закладами культури міста проведено відзначення 9 

державних дат, 5 мітингів до пам’ятних дат, 11 загальноміських заходів, 4  
концертних програми до професійних дат, 7 фестивалів.    

Протягом 2013 року творчі колективи, учні шкіл естетичного виховання 
взяли участь в 14 всеукраїнських та обласних конкурсах, що майже вдвічі менше 
ніж в 2012 році.  

В 2013 році на щорічному обласному конкурсі «Золоті джерела» в 
номінації «Кращий аматорський колектив» відзнаку отримав народний гурт 
МБК «Коростенські музики». 

В 2013 році Коростенська міська школа мистецтв ім.А.Білошицького 
збільшила кількість учнів до 660 проти 447 в 2012 році.  

Значна увага  приділялась збереженню історико-культурної спадщини. У 
місті налічується 122 пам’яток історії та культури, з них: археології - 10, історії 
та культури - 87, монументального мистецтва - 18, архітектури та 
містобудування - 7.  

В звітному році взято на облік 6 новостворених пам’яток історії, культури 
та архітектури, а саме 3 меморіальні дошки, пам’ятний знак невідомим солдатам, 
меморіал на честь визволителів міста до 70-ї річниці звільнення міста від 
фашистських загарбників, поколонний Хрест до 1025 річниці Хрещення Русі.  

Бібліотечна справа. 
У місті функціонує 18 бібліотек (в тому числі філіалів), які налічують 22,5 

тис. читачів  (на 81 читача більше 2012 року). Бібліотечний фонд складає 411,5 
тис. примірників, що на 6,8 тис. примірників менше в порівнянні з 2012 роком. 

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 в 5 
раунді отримав 12 комплектів комп’ютерної техніки. Таким чином, вже всі  
бібліотеки міста  мають вільний доступ до Інтернету.  Крім того центральна 
бібліотека ім..Островського підтримує власну інтернет-сторінку.  

Туризм та екскурсійна діяльність. 
В 2013 році в місті діяла загальноміська програма розвитку туризму міста 

Коростеня на 2013-2015 роки. В рамках даної програми проведено:  
- інвентаризацію об’єктів туристичної інфраструктури міста Коростеня; 
- забезпечено проведення екскурсій  по місту; 
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- розроблено ескізи інформаційних дошок на екскурсійних маршрутах; 
- проведено навчання для гідів-волонтерів; 
- постійно проводиться підтримка та наповнення Інтернет-сторінки 

Коростенського туристично-інформаційного центру на офіційному сайті міста; 
- замовлено та придбано поліграфічну продукцію (оновлено туристичний 

інформатор, випущені буклети про Коростень фестивальний, а також про 
міський парк культури та відпочинку); 

- взято участь в організації виставки туристичного потенціалу в 
Житомирській обласній державній адміністрації, участь у засіданні Ради 
туристичних міст України, участь у ІІ Київському туристичному міжнародному 
форумі; 

- здійснено сприяння діяльності  інформаційно-туристичних центрів, 
громадських організацій, які займаються популяризацією туристично-
рекреаційного потенціалу в місті та області (Житомирський обласний культурно-
інформаційний центр, ГО «Патріот», МГО «Центр розвитку туризму»); 

- проведено археологічні розкопки на І древлянському городищі (Червона 
гірка);  

- взято участь у регіональних та міжнародних організаціях, які сприяють 
розвитку туризму (Рада туристичних міст України).  

Реалізовуються заходи міської Програми розвитку військово-історичного 
комплексу «Скеля» на період 2012 – 2016 років. 

Прийнято участь в двох міжнародних конференціях музеїв технічного 
профілю в м. Балаклава та м. Конотоп, на конференціях було представлено 6 
доповідей по ВІК «Скеля». Отримано грамоту від Асоціації працівників музеїв 
технічного профілю за активну творчу діяльність з розвитку музейної справи. 

За 2013 рік в виставковий зал «Пантеон слави Героїв Радянського Союзу» 
та виставлені матеріали присвячені Усенову, Єгорову, Захарченко, Козаку, 
Мельнику, Жмаченко, Трипольському, а також панорама визволення 
м.Коростень в 1943 році. 

Проведено 184 екскурсії 3871 особа, в тому числі гості з Японії, Польщі, 
Швейцарії, Франції, Нідерландів, Великобританії, Росії. 

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

Станом на 01.01.2014 р. на обліку сімей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах Коростенського міського ЦСССДМ перебуває 229 сімей, де 
виховується 446 дітей. Протягом року здійснено 725 соціальних інспектувань 
сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Відвідано 7200 сімей, в 
яких виховуються 12689 неповнолітніх дітей.  

Під соціальним супроводом перебувало 255 сімей (499 дітей). В ході 
соціального супроводу було надано 9287 соціальних послуг. Також надавалась 
гуманітарна допомога одягом, взуттям, продуктовими наборами (охоплено понад 
300 сімей).  

Проведено 22 засідання дорадчого органу, де розглядались справи 291 сім’ї, 
які опинились в складних життєвих обставинах. 
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З метою привернення уваги громадськості, владних структур до проблем 
дітей з функціональними обмеженнями, виявлення та підтримки творчо 
обдарованих дітей з функціональними обмеженнями Коростенським міським 
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом березня-квітня 
проведено обласний конкурс творчості серед дітей з особливими потребами 
«Повір у себе, і в тебе повірять інші». 

Взято участь у проведенні благодійних концертів: 
«Допоможи – це просто» з метою збору коштів для потреб центру 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Джерело надії» - зібрано понад 14 
тис.грн.  

«Подаруй дитині відпочинок» - зібрано понад 13 тис. грн. 
Складені соціальні паспорти ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 

років, жертв нацистських переслідувань та сімей загиблих (померлих) воїнів 
періоду ВВВ 1941-1945років (охоплено 580 сімей/осіб). 

Обстежено умови проживання осіб, які звертались до центру з приводу 
матеріальної допомоги (охоплено 82 особи).  

В м. Коростень створені та функціонують 3 прийомні сім’ї, де виховується 9 
прийомних дітей та 4 дитячі будинки сімейного типу, де виховується 29 дітей-
вихованців. Постійно проводяться засідання груп взаємопідтримки з 
прийомними батьками та батьками-вихователями для обговорення проблем 
дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та прийомних сімей (ПС). 

З метою популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, пошуку потенційних прийомних батьків, 
батьків-вихователів, усиновителів, опікунів, піклувальників проводилась 
інформаційна кампанія «Візьміть дитину у родину». В 2013 р. під соціальним 
супроводом перебувало 34 опікунські сім’ї, в яких виховуються діти-сироти та 
діти, позбавлені батьківського піклування.  

 
21.Захист дітей.  

Протягом  року щодо справ дітей проведена відповідна робота, згідно 
запланованих заходів.  

Забезпечується збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, піклування, в 
прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, державні заклади.  Із загальної 
кількості дітей, які перебувають на первинному обліку на праві приватної 
власності має житло 30 дітей; мають житло на праві користування – 81 дитина;  
не мають житла – 10.  

17 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, по 
досягненню повноліття в 2013  року  виплачено одноразову допомогу. 

В місті постійно пропагують форми сімейного виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, залучаючи місцеві засоби масової 
інформації. Так, протягом року на первинний облік поставлено 19 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування і всі влаштовані до сімейних форм 
виховання.  
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У м. Коростені створено та функціонує 4 дитячих будинки сімейного типу, в 
яких виховується 31 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського 
піклування та 3 прийомні сім’ї, в яких виховується  10 дітей вищезазначеної 
категорії.  

З метою впровадження сімейних форм виховання, поліпшення становища 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  у листопаді 2013 
року до дитячого будинку сімейного типу родини Висоцьких влаштовано ще 4 
дітей, а в прийомну сім’ю Казакових в грудні 2013 року – одну дитину.  

З метою забезпечення права дитини на виховання в сім’ї, пропагування 
сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, постійно проводиться інформаційна кампанія «Візьми дитину у 
родину». 

 
22.Фізична культура і спорт  

Протягом 2013 року здійснювалася реалізація заходів міської Програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2016 роки.  

Школярі міста п’ятий рік поспіль стали переможцями Спартакіади школярів 
Житомирщини 2012-2013 навчального року. Найбільш визначні події та 
спортивні досягнення 2012 року стали перемоги наших спортсменів на 
всеукраїнських та міжнародних змаганнях, а саме  

- вихованці Коростенської ДЮСШ ,,Локомотив” вибороли І та ІІ місця в 
особистих змаганнях серед юнаків та І місце, виступаючи у парних 
змаганнях чемпіонату Житомирської області з тенісу настільного,  

- команда Коростенського осередку Всеукраїнської громадської організації 
„Всеукраїнська Федерація фрі-файту та контактних єдиноборств” посіла ІІ 
місце у загальнокомандному заліку чемпіонату Житомирської області з 
армспорту, ІІІ місце у загальнокомандному заліку у Відкритому чемпіонаті 
Житомирської області з кікбоксінгу (версії фул-контакт та лоу-кік), ІІ 
місце у загальнокомандному заліку у Відкритому чемпіонаті 
Житомирської області з самбо та бойового самбо. 

- Вихованці боксерського клубу ,,Ринг” здобули два І місця у змаганнях 
чемпіонату Житомирської області з аматорського боксу серед молоді, 
юніорів та школярів. 

- Команда вихованців відділення легкої атлетики посіла ІІІ місце у 
загальнокомандному заліку на змаганнях чемпіонату України з легкої 
атлетики.  

- Хокейний клуб „Політехнік” бере участь у змаганнях чемпіонату України з 
хокею на траві серед чоловічих команд вищої ліги. 

- Вихованці представництва Всеукраїнської федерації карате-до „Всесвітня 
федерація Японської асоціації карате” стали переможцями чемпіонату 
Житомирської області та чемпіонату України з карате-до (версія JKA) 2013 
року. А також призерами Відкритого Кубку Європи з карате-до (версія 
WKF) (3 срібних та 3 бронзових медалі). 
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- Вихованки відділення волейболу Коростенської ДЮСШ вибороли І місце 
у змаганнях Обласної дитячої ліги з волейболу серед дівчат та у складі 
збірної команди Житомирської області, одержали перемогу у Відкритій 
першості України з волейболу  

- Вихованці відділення легкої атлетики Коростенської ДЮСШ брали участь 
у чемпіонаті України з легкої атлетики. За результатами посіла ІV місце ви 
естафеті, вибороли право на участь у Європейському Фестивалі легкої 
атлетики, також стали кандидатами на участь, у складі збірної команди 
України, у чемпіонаті Світу серед юнаків.  

- Команда ЗОШ № 9 посіла ІІІ місце у Всеукраїнських змаганнях з футболу 
серед школярів на призи клубу ,,Шкіряний м’яч”. 

- Дві команди відділення футболу Коростенської ДЮСШ беруть участь у 
першості України 2013/2014 років з футболу серед юнацьких команд І ліги 

- БК ,,Коростень” бере участь у чемпіонаті України з баскетболу серед 
чоловічих команд І ліги. 

- Футбольний клуб СК ,,Коростень” став володарем Кубку Житомирської 
області з футболу та срібним призером чемпіонату Житомирської області з 
футболу. 

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. На баланс організації 
передано приміщення 7 підліткових клубів та приміщення, на базі якого буде 
відкрито новий клуб. Кошти на утримання штату та забезпечення діяльності 
організації передбачені у міському бюджеті. За результатами роботи 
Коростенський міський ЦФЗН „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, футбол, 
вільна боротьба, дзюдо, теніс настільний та шахи. Загальна кількість учнів 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл складає 617 осіб.  
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Протягом 2013 року забезпечено проведення  165 спортивних заходів, в 
тому числі  організовано та проведено 28 міських змагання з різних видів спорту, 
забезпечено участь спортсменів міста у 78 обласних, 45 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” при плані 2091,8 тис. грн.  
спрямовано 2078,5 тис. грн., що на 11,3 % (210,9 тис.грн.) більше, ніж у 
минулому році. 

В  структурі видатків по галузі «Фізична культура і спорт» найбільшу 
питому вагу займає заробітна плата з нарахуваннями – 59,1% (1227,8 тис.грн.), 
енергоносії та  комунальні послуги – 24,7% (512,5 тис.грн.), проведення 
спортивних заходів – 7,2% (150,0 тис.грн.). 

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

Кількість проведених спортивних заходів,  од. у 
т.ч.: 165 140 117,9 

міських змагань 28 33 84,8 
участь у обласних змаганнях 78 65 120 
участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях 45 31 145,2 
участь у турнірах різних рівнів 9 9 100,0 
навчально-тренувальних зборів 5 2 250 
Фінансування спортивних заходів, тис.грн.  150,00 145,00 103,4 

 
 

23.Інформаційний простір  
В звітному році вдосконалено систему роботи з усіма міськими, більшістю 

обласними та республіканськими ЗМІ. 
Протягом року інформація про події в м.Коростені висвітлювалась 

телеканалами «1+1», «Інтер», «СТБ», «TVI», ТРК «Україна», «Ц-Тв», 
Житомирською телерадіокомпанією, радіо «Житомирська хвиля», «Рекорд», 
«Русское радио», газетами «Житомирщина», «2000», «Субота», «Замок 
володарів», «Радіус Києва», «Факти»,  «Експрес», «Голос України», тощо, а 
також місто представлене у тревел-шоу «Міста».  

У 2013 році в інформаційному просторі міста з’явився новий інформаційно-
розважальний журнал "КІВІ". 

До міського інформаційного сайту korosten.in.ua протягом року було 
зареєстровано   512,2 тис.звернень.  У 2013 році дописувачами сайту стали 
управління юстиції, прокуратура, Коростенський МВ УМВС, Територіальний 
центр соціального обслуговування населення.  

З метою популяризації Фестивалю дерунів журналістами було створено сайт 
«derunfest.in.ua. 
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У 2013 році Коростенське телебачення, провівши технічні та творчі заходи, 
перейшов з 10-ти хвилинного ефіру на каналі СТБ до цілодобового мовлення на 
власних частотах. Також всі вжиті заходи дали можливість розповсюджувати 
телевізійні програми Коростенського телебачення в ефірі м. Коростеня та 
Коростенського району та охопити телеглядачів, які користуються кабельними 
мережами ТРК «Екран» та «Он Лайн».  

Також програми телебачення можна переглядати  в інтернеті. Офіційний 
канал «КоростеньТВ» зареєстровано на «Youtube». В соціальних мережах, таких 
як «Фейсбук», «Вконтакті» є сторінки КоростеньТВ, на «Однокласниках» 
кількість прихильників становить майже 4,5 тис. осіб.   

В минулому уроці збільшено кількість випусків газети «Іскоростень»  з 52 
до 56 номерів, з яких 4 випуски – кольорові.  

Протягом минулого року були започатковані нові тематичні сторінки: 
«Будьте здорові», «Міліцейський кур’єр», «Освіта NЕWS», «Жіноча територія», 
«Спорт», продовжують виходити у друк вже популярні серед населення міста 
сторінки: «Літературні мотиви», «Дитяча сторінка» та «Дорога до храму». Також 
своє місце в газеті віднайшли й нові рубрики: «Топ тижня», «Гострий кут», 
«Громадська думка», «Нам пишуть» та багато інших.   

На фінансову підтримку ТО «Коростеньмедіа» в 2013 році з міського 
бюджету виділено 815,6 тис.грн., що на 113,6 тис.грн. (або 16,2%) більше ніж в 
2012 році.  

З метою забезпечення відкритості в діяльності органів місцевого 
самоврядування протягом 2013 року проведено 3 громадських слухань, 27  звітів 
керівників структурних підрозділів перед громадою міста, 18 брифінгів та прес-
конференцій, 7 прямих телеефірів.  

 

24.Житлово-комунальне господарство  
Протягом 2013 року у галузі житлово-комунального господарства міста 

виконані роботи по наступних напрямках: 
Реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання 
В 2013 році на реконструкцію та модернізацію об’єктів  теплопостачання, а 

саме: заміна мереж, газових котлів та встановлення електролічильників, 
витрачено 2748,5 тис.грн.  

З метою отримання кредитних коштів від Світового банку підприємством 
спільно з ДП «Центр розвитку державно-приватного партнерства» м.Київ 
розроблено Бізнес–план (ТЕО) розвитку енергоефективності системи 
теплопостачання в м. Коростені на загальну суму 55,4 млн.грн.  
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  В 2013 році на підприємстві була запланована реалізація 3-х проектів, але 
із-за обмеженого фінансування впроваджено один проект за кошти орендаря на 
котельні по вул. Жмаченка,46. Там встановлені 2 твердопаливні  котли для 
обігріву приміщень Відділкової лікарні, а за рахунок коштів місцевого бюджету 
в сумі 404,7 тис.грн. реалізовано проект «Реконструкція системи 
теплопостачання із встановленням теплогенератора модульного, працюючого на 
альтернативних видах палива для опалення приміщень ДНЗ №13 по вул. 
Коцюбинського,44».  

Забезпечення належного рівня водопостачання та водовідведення: 
  В 2013 році проведено заміну 1004 м водопровідних мереж та 180 м 

каналізаційних аварійних мереж. За рахунок місцевого бюджету в сумі 229,4 
тис.грн. виконані роботи по капітальному ремонту дільниці водопостачання    
Б.Шосе – Чолівка – Мирний - Наровського та по вул. Чапаєва, а також 
капітальний ремонт ділянки напірного колектора довжиною 65м через р.Кремно, 
Д-600мм. 

За кошти місцевого бюджету виготовлено проектно-кошторисну 
документації на реконструкцію очисних споруд каналізації в м. Коростені (на 
суму 12,6 млн.грн.), який направлений до Міністерства екології та природних 
ресурсів України для можливого  фінансування в 2013 році.  

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2013 
році КП «Водоканал» виділено та освоєно 909 тис.грн. на реалізацію проекту  
«Технічне переоснащення із заміною аварійних решіток та решітки тонкого 
очищення стічних вод».  

В 2013 році місто стало переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування в своїй категорії з проектом 
«Модернізація каналізаційної насосної станції №1 на Коростенському КП 
«Водоканал» з використанням технології енерго та ресурсозбереження», 
загальною вартістю 410 тис.грн., в тому числі, 305 тис.грн. – кошти фонду. 
Реалізація цього проекту планується в 2014 році. 

За рахунок коштів мешканців встановлено майже 300 лічильників обліку 
холодної води і станом на 01.01.2014 року їх загальна кількість становить 12,2 
тис.штук що складає 68% до потреби. Побудинкових засобів обліку не має. 

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

У 2013році з державного бюджету на капітальний ремонт вулиць Красіна, 
Базарна площа, Гастело,  Мельника та поточний ремонт вулиць 8-го Березня, П. 
Комуни,  Котовського, Горького, Жмаченка, Кооперативна, пров. Гранітний, 
Кривоноса виділено та освоєно 2 320 тис.грн.  

За рахунок коштів місцевого бюджету виконані роботи по капітальному 
ремонту вулиці Ш.Алейхема та площі Комсомолу. На інші поточні ремонти 
(ямковий ремонт, профілювання, населення розмітки) використано 937,1 тис.грн.  

Підрядною організацією виконані роботи з прочищення липневої каналізації 
протяжністю 2210 м по вулицях Базарна, Грушевського, Жмаченка, К.Маркса, 
Коцюбинського, Ж.Кудакова, К.Лібкнехта. 
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У 2013 році, за рахунок підприємств, які проводили розкопки на 
прибудинкових територіях відновлено асфальтове покриття площею 1500,3м² на 
суму 168,4 тис.грн.  

За рахунок коштів міського бюджету виділених на капітальний ремонт 
асфальтного покриття прибудинкових територій, виготовлена проектно-
кошторисну документацію та виконані роботи з асфальтування 3,3 тис.м²  на 
суму 394,4 тис.грн.   

В звітному році реалізовувався проект «Реконструкція мереж вуличного 
освітлення», вартістю 474,5 тис.грн. (305,5 тис.грн – державний бюджет, 165,1 
тис.грн. – місцевий бюджет, 3,9 тис.грн.  – КВГП), який став переможцем 
конкурсного відбору 2012 року Всеукраїнського конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування.  

Впорядкування місць відпочинку громадян, озеленення міста 
Одним із пріоритетних завдань в галузі житлово-комунального господарства 

є організація робіт з благоустрою міста.  
В 2013 році продовжувалися роботи по реконструкції об’єктів парку ім.М. 

Островського. З міського бюджету на реконструкцію та будівництво його 
об’єктів виділено 100тис. грн. На території парку виконані роботи з 
асфальтування пішохідних доріжок та облаштоване освітлення центральної  алеї 
на вході до парку. 

   Поводилися роботи з реконструкції площі перед міським будинком 
культури з встановленням пам’ятника Т.Шевченку. На ці заходи з місцевого 
бюджету виділено 623 тис.грн.  

Протягом завітного року проводився догляд за квітниками, омолодження та 
кронування дерев, здійснювалась зрізка аварійних дерев, викошування газонів, 
формувальне обрізування живоплоту.  

Підприємствами, установами, організаціями міста весною висаджено 241 
дерево та 1027 кущів. За рахунок спонсорської допомоги кандидатів на 
прибудинкових територіях облаштовано 24  дитячі  майданчики.        

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

Планово-попереджувальний ремонт в звітному році виконано в 58 будинках 
комунальної власності на суму 4,8 млн.грн.       

За рахунок коштів міського бюджету та дольової участі мешканців 
житлових будинків проведений капітальний ремонт 2-х будинків комунальної 
власності, 2-х гуртожитків та  2-х будинків ОСББ  на суму 438,8 тис.грн. 

Забезпечення чистоти міста. 
На початок звітного року укладено 5309 договорів на вивіз ТПВ з будинків 

приватного сектору на 193 вулицях міста. З метою забезпечення збору ТПВ на 
вулицях приватного сектору, встановлено 186 контейнерів для збору твердих 
побутових відходів. На деяких вулицях вивіз ТПВ організовано методом 
підбору.   

На прибудинкових територіях будинків комунальної власності міста 
Коростеня облаштовано 92 майданчики для збору ТПВ, на яких розміщено 388 
контейнерів.  
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У 2013 році ліквідовано несанкціонованих сміттєзвалищ загальним обсягом  
1033 м³ на суму 72,2 тис.грн. В рамках дії проекту щодо роздільного збору 
сміття зібрано: паперу -172,2 м³, полімерів – 889,2 м³,склобою –205,2 м³,  що 
значно знизило навантаження на сміттєзвалище.  

Міністерством екології та природних ресурсів України передбачалось в 2013 
році  виділення коштів на реалізацію проектів «Коригування робочого проекту 
«Будівництво полігону твердих побутових відходів для м. Коростеня I-III черга», 
кошторисною вартістю 52,7млн.грн. та »Придбання обладнання та 
спецтранспорту для збору, сортування  та транспортування твердих побутових 
відходів, кошторисною вартістю 11,8 млн.грн. На реалізацію проектів надійшло 
лише 18,0 млн.грн. КВГП проведено процедуру визначення підрядної організації 
з виконання будівельних робіт на полігоні та тендерних закупівель на придбання 
навантажувача, 2-х сміттєвозів та бульдозера. 

В 2013 році в місцевому бюджеті передбачено 100 тис.грн. на утримання  
безпритульних тварин. Виготовлена проектно-кошторисна документація на 
будівництво притулку для безпритульних тварин вартістю робіт близько 2 
млн.грн.   

Вдосконалення ритуальних послуг та благоустрій місць поховань 
 Протягом 2013 року проведені роботи по благоустрою, утриманню та 

охороні 5 кладовищ на загальну суму 105,5тис. грн. 
Перед поминальними днями на всіх міських кладовищах проведені роботи з 

їх благоустрою. Також під постійним контролем житлово-комунальних 
підприємств перебуває санітарний стан братських могил, меморіальних 
комплексів та місць почесних поховань. 

Тарифна політика. 
Тарифи на житлово-комунальні послуги протягом року не переглядалися. 
В грудні звітного року, рішенням виконавчого комітету,  починаючи з 1-го 

січня 2014р.  відновлено дію раніше  призупинених тарифів на послуги з 
утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.  

На підприємствах міста постійно проводиться претензійно-позовна робота 
по стягненню заборгованості за житлово-комунальні послуги. 

Розвиток ринкових відносин в сфері ЖКГ,  залучення приватних структур 
до надання послуг. 

На підставі «Положення про порядок проведення конкурсу по наданню 
житлово-комунальних послуг з вивезення твердих побутових відходів  та 
конкурсної документації» в жовтні 2013 року проведений черговий конкурс на 
визначення  переможця  з  вивезення  ТПВ, єдиним  учасником якого стало 
комунальне виробничо-господарське підприємство, і відповідно визнано 
переможцем. 

В звітному році організовано 3 нових ОСББ.  На даний час в місті 
функціонує 23 ОСББ, які обслуговують 37 багатоквартирних будинки, загальною 
площею 131,5 тис.м², кількість квартир  - 2617.   
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Показники 2012 р. 2013 рік 2013 р у % 
до 2012 р 

Обсяг інвестицій в житлово-комунальне 
господарство, млн. грн. 13,0 14,6 112,4 

у т.ч. з місцевих бюджетів 7,7 10,3 134,5 
Обсяги фінансування місцевих програм 
реформування житлово-комунального господарства, 
млн. грн. 

1,9 2,4 127,0 

з державного бюджету в т.ч. 5,4 4,3 80,8 
капітальний та поточний  ремонт доріг 1,6 2,9 В 1,8 рази  
субвенція КП”Теплозабезпечення”- різниця в 
тарифах 3,45 0 - 

субвенція КП”Водоканал”- різниця в тарифах 0,3 1,4 В 4 рази  
Кредиторська заборгованість підприємств житлово-
комунального господарства, млн. грн. 39,7 51,4 129,4 

Дебіторська заборгованість підприємств житлово-
комунального господарства, млн. грн.  23,4 34,0 145,5 

Обсяг боргу населення за житлово-комунальні 
послуги, млн. грн. 18,3 20,7 113,4 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних 
послуг, % 96,3 97,5 101,3 

 
25.Охорона праці на виробництві  
Потягом року проводилась реалізація державної політики в галузі охорони 

праці на місцевому рівні, контроль дотримання роботодавцями вимог 
законодавства про охорону праці.   

Проведені перевірки 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 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 2013 рік на підприємствах та в 
організаціях на території міста виникло 14 нещасних випадків (13 – в 2012 році), 
у тому числі 2 із смертельним наслідком. Випадки смерті на виробництві сталися 
внаслідок незадовільного стану здоров’я працюючих, які померли на території 
підприємства. Протягом звітного періоду зафіксовано 9 випадків травмування з 
різним ступенем тяжкості.  

На підприємствах міста за 2013 рік зареєстровано 3 професійних 
захворювання, проти 2 в 2012 році.  

По всім випадкам, згідно вимог законодавства, проведені розслідування та 
складені відповідні акти.  
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26.Зміцнення законності і правопорядку, захисту прав і свобод 
громадян 

Відповідно до завдань програми протягом року Коростенським МВ УМВС 
України в Житомирській області проведено комплекс організаційних та 
практичних заходів спрямованих на покращення оперативної обстановки, 
забезпеченню охорони громадського порядку, організації профілактичної роботи 
серед населення та з під обліковою категорією осіб, профілактики підліткової 
злочинності та боротьби з наркоманією та алкоголізмом. 

За звітний період до Коростенського МВ надійшло 5925 заяв і повідомлень 
про кримінальні правопорушення, що на 20% або 1009 заяв та повідомлень 
більше ніж в 2012 році.  

Із загальної кількості отриманих заяв та повідомлень 1675 мали склад 
кримінального правопорушення, 4250 не мали ознак кримінального 
правопорушення та були розглянуті в порядку Закону України «Про звернення 
громадян». 

Протягом звітного періоду на території м. Коростеня вчинено: 2 вбивства, 
проти 5 в минулому році; скоєно 378 крадіжок, проти 263 в минулому році; 36 
грабежів, проти 23 в минулому році; 5 розбійних нападів, проти 10 в минулому 
році. 

В 2013 році під час відпрацювання м. Коростеня по боротьбі із 
самогоноварінням було виявлено 127 правопорушень за зберігання самогонних 
апаратів та самогону, за придбання самогону було притягнуто до 
відповідальності 23 особи, а за появу в громадському місці в п'яному вигляді 
притягнуто до відповідальності 336 осіб. Під час відпрацювань в даному 
напрямку було вилучено, та знищено 35 самогонних апарати, 1153 літри 
самогонної закваски та 523 літрів самогону. 

Згідно статистичних даних основним фактором зниження рівня злочинності 
являється стовідсоткова реєстрація органам внутрішніх справ заяв та 
повідомлень громадян та об'єктивне прийняття рішень по вказаним зверненням. 

Співробітниками міськвідділу приділяється увага організації роботи з 
розкриття кримінальних правопорушень, профілактичній роботі по запобіганню 
скоєння правопорушень, майновим злочинам, втягнення неповнолітніх до 
вживання алкогольних та наркотичних засобів, встановлення осіб які 
пошкоджують автотранспортні засоби шляхом підпалу, тощо. 
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