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1. Розвиток господарського комплексу  
1.2. Промисловість та інноваційний розвиток  

Протягом 2011-2012 років зусилля місцевих органів виконавчої влади були 
зосереджені на підтримці стабільного розвитку промисловості шляхом залучення 
інвестицій та забезпечення умов для створення нових підприємств. Так, у 2012 
році до складу основного кола підприємств міста був введений завод МДФ, що  
значним чином вплинуло на загальний обсяг виробництва промислової продукції 
по місту, який за 9 місяців 2012 року становить 971,2 млн.грн і збільшився на 
56,9%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року.  

Підтвердженням позитивної динаміки розвитку промисловості міста також 
є загальне 2 місце Коростеня за січень-серпень 2012 року за рівнем реалізації 
промислової продукції серед міст області. 

Проблемні питання розвитку  
 слабка державна політика щодо підтримки розвитку промисловості; 
 відсутність прозорих умов діяльності іноземних та вітчизняних 

інвесторів;  
 значна частка застарілого обладнання в основних засобах на більшості 

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

 кредитування підприємств під високі відсотки, значне скорочення 
обсягів кредитування банківськими установами;  

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

 сезонна відсутність залізничних вагонів в достатній добовій 
необхідності; 

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

системи та пільгового режиму для здійснення інноваційної діяльності, 
податковий тиск. 

Напрямки розвитку на 2013 рік: 
 забезпечення ефективного функціонування промислового виробництва 

та нарощування обсягів виробництва продукції.. 
Реалізація вказаного напрямку буде здійснюватись шляхом: 
 реклами інвестиційних можливостей міста та забезпечення 

ефективного адміністративного та консультативно-інформаційного 
обслуговування інвесторів; 

 ефективного використання діючих виробничих потужностей з 
підвищенням їх технологічного рівня; 

 стимулювання ресурсозбереження та інноваційного розвитку 
промислових підприємств; 

 оновлення та модернізація основних засобів та випуск нової продукції 
 розширення існуючих та пошуку нових ринків збуту промислової 

продукції (проведення презентацій продукції промислових підприємств, 



інформаційно-рекламних та іміджевих заходів, активна участь у виставко-
ярмарковій діяльності підприємств) 

Очікувані результати 
Загальний обсяг промислового виробництва в 2013 році  планується в 

обсязі 1 500 млн. грн., що  становить 110,0% по відношенню до 2012 року.  
Таке зростання забезпечується за рахунок нарощування виробництва на 

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

Показники Один. 
виміру 

2011 рік 
факт 

2012 рік 
очік.  

2013 рік 
прогноз 

2013 р. до 
2012 р., % 

Обсяг реалізованої промислової 
продукції у діючих цінах млн..грн 1263,1 1560,0 2000,0 х 

Обсяг виробництва продукції 
промисловості у діючих цінах у % до 
попереднього року 

% 113,7 112,8 110,0 х 

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

Деревообробна промисловість % +100%* 186,5 110,0 х 
Виробництво електричного, 
електронного, оптичного устаткування % 173,1 103,0 106,7 х 

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

Чисельність працюючих чоловік 3252 3610 3650 101,1 

Середня заробітна плата грн 2274,0 3000,0 3450,0 115,0 
* У 2011 році введено в експлуатацію ПрАТ „Коростенський завод МДФ” 

 
В результаті буде підвищено економічну ефективність виробництва 

шляхом оновлення основних засобів та збільшення обсягів виробництва за 
рахунок освоєння виробництва нових видів продукції. Обсяг капіталовкладень 
в промисловості буде становити майже 17,6 млн. грн. 

Середньорічний розмір заробітної плати на промислових підприємствах 



міста у 2013 році очікується на рівні близько 3 450,0 грн., що на 15% більше, 
ніж очікуваний показник 2012 року. Підвищення заробітної плати протягом 
2013 року планується за рахунок розвитку всіх галузей промисловості міста, 
створення нових робочих місць (40 у 2013 році), а також за рахунок підвищення 
мінімального рівня заробітної плати. 

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

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

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

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

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

Деревообробна промисловість: на теперішній час ПрАТ „Коростенський 
завод МДФ” здійснює реконструкцію споруд очистки стічних вод, завершення 
якої планується до кінця 2012 року. Крім того, з метою виходу на зовнішні 
ринки у 2012 році розпочата робота з Міжнародної сертифікації продукції 
заводу. 

 
1.3. Енергетичні ресурси та енергозбереження.   

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

Напрямки розвитку на 2013 рік: 
  розвиток виробництва вітчизняного енергозберігаючого устатковання, 

обладнання та приладів; 
  оновлення та модернізація енерговитратного технологічного 

обладнання; 
  впровадження когенераційних технологій; 
 здійснення заходів щодо економного витрачання бюджетними 

установами теплової енергії та газу шляхом проведення ремонтів котелень, 
дахів і заміни вікон; 

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

1.4. Транспортний комплекс міста і зв’язок 



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

потреб населення та економіки міста у послугах автомобільного транспорту. 
На сьогоднішній день для задоволення потреб населення м. Коростеня в 

пасажирських перевезеннях у місті створена мережа міських автобусних 
маршрутів загальною протяжністю 105,9 км, яка сформована з 14 автобусних 
маршрутів.  

Для обслуговування маршрутної мережі щодня виходить на лінію 38 
автобусів. Згідно зі статистичними даними, щорічний обсяг перевезень 
автомобільним транспортом загального користування у м. Коростеня складає 
більше 6 млн. пасажирів, тобто близько 16 тис. пасажирів щодня. 

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

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

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

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

капітальний ремонт другорядних вулиць для можливості організації руху 
автобусів; 

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

 відсутність спеціально обладнаних транспортних засобів для 
перевезення інвалідів; 

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

Пріоритети розвитку на 2013 рік:   
 забезпечення контролю за дотриманням графіків руху міськими 

автобусами за допомогою програми „Диспетчерський контроль” з 
підключенням функції обліку пасажиропотоку для подальшої оптимізації 
автобусних маршрутів; 

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

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

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



регулярним транспортним сполученням віддалених районів міста; 
 придбання автобусу, обладнаного підйомником для перевезення 

інвалідів-колясочників, для роботи в режимі соціального таксі; 
 організація оптимального режиму роботи паркувальних майданчиків 

міста з урахуванням вимог законодавства; 
 посилення контролю за додержанням законодавства при наданні 

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

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

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

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

кількості поїздів та посиленням конкуренції зі сторони автомобільного 
транспорту; 

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

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

Зв’язок та інформаційні технології 
У 2012 році спостерігається тенденція щодо падіння трафіку на 

фіксованій мережі за всіма напрямками (місцевий, міжміський, міжнародний, 
дзвінки на мережі мобільних операторів).  

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

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

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

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

 відсутність інвестування з місцевих бюджетів для розвитку 



телекомунікаційних мереж; 
Пріоритети розвитку на 2013 рік:  
 покращення якості наданих послуг зв’язку та оптимізація їх вартості; 
 подальший розвиток в місті широкосмугового доступу до мережі 

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

Очікувані результати:  
 задоволення потреб населення у нових послугах та підвищення якості 

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

послуг, які надаються у відділеннях поштового зв`язку міста 
 

2. Забезпечення функціонування економіки  
2.1. Бюджетні надходження  

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

Коростеню надійшло 180,3 млн.грн., в тому числі: до Державного бюджету  
становить  61,3 млн.грн.,  до місцевого бюджету -  119 млн.грн.  

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

Проблемні питання розвитку 
 
Пріоритети розвитку  
 своєчасне бюджетне відшкодування податку на додану вартість, у 

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

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

 удосконалення системи податкового контролю для концентрації уваги 
на суб'єктах, які ухиляються від сплати податків, а також мінімізація втручання 
контролюючих органів у діяльність сумлінних платників податків; 

 підвищення рівня інформаційного забезпечення і впровадження 
автоматизації в органах державної податкової служби з метою зниження витрат 
на адміністрування податків. 

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

Очікувані результати  
 Прогноз обсягу надходжень із сплати податку на прибуток 

підприємств до бюджету у 2013 і 2014 роках розраховано відповідно до 



положень Податкового кодексу України, зокрема ставки оподаткування 19 
відсотків у 2013 році і 16 відсотків у 2014 році. Зменшення навантаження на 
бізнес позитивно вплине на збільшення декларування підприємствами 
прибутків. 

  Прогноз обсягу надходжень із сплати податку на додану вартість 
розраховано відповідно до ставки оподаткування, яка становить 20 відсотків у 
2013 році і 17 відсотків у 2014 році, за винятком операцій, звільнених від 
оподаткування, та операцій, до яких згідно із зазначеним Кодексом 
застосовується нульова ставка. 

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

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

 
Згідно прогнозних показників, очікується що в 2013 році бюджетні 

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

Показники Одиниця 
виміру 

2011 рік 2012 
очік.вик. 

2013 
прогноз 

2013 у % 
до 2012 

року 
Надходження до Державного 
бюджету податків та платежів.в т.ч.  

Млн.. грн. 58,2 64,0 70,4 110.0 

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

 
Міській бюджет  

Показники Одиниця 
виміру 

2011 рік 
звіт 

2012 рік 
очік. вик. 

2013 рік 
прогноз 

2013 р 
у % до 
2012 р 

МІСЬКІЙ БЮДЖЕТ      
Доходи місцевого бюджету (без 
трансфертів з держбюджету) Млн.грн. 88,7 97,3 106,6 9,5 

Обсяг бюджету розвитку  Млн.грн. 3,6 6,7 8,0 19,4 
Питома вага бюджету розвитку у 
загальному обсязі місцевого бюджету % 4,1 6,9 7,5 Х 

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

Державне управління  Млн.грн. 7.2 7.4 5.1 68,9 
Правоохоронна діяльність та 
забезпечення безпеки держави Млн.грн. 0.5 1.0 1.0 101,0 

Освіта  Млн.грн. 61.4 72.8 71.8 98,7 
Охорона здоров'я  Млн.грн. 34.1 58.2 39.3 67,5 



Соціальний захист та соціальне 
забезпечення  Млн.грн. 68.4 69.4 69.0 100,5 

Житлово-комунальне господарство  Млн.грн. 8.4 6.1 6.1 100,0 
Культура і мистецтво  Млн.грн. 5.8 7.4 7.0 93,3 
Засоби масової інформації  Млн.грн. 0.7 0.8 0.8 100,0 
Фізична культура і спорт  Млн.грн. 1.3 0.2 111 55,0 
Будівництво  Млн.грн. 12.9 1.0 1.0 100,0 
Транспорт, дорожнє господарство, 
зв'язок, телекомунікації та 
інформатика  

Млн.грн. 4.3 5.0 5.1 101,4 

Інші послуги, пов'язані з економічною 
діяльністю  Млн.грн. 22.1 0.6 0.7 106,3 

 
Надходження до Пенсійного фонду України  

Показники Одиниця 
виміру 

2011 рік 
звіт 

2012 рік 
очік. вик. 

2013 рік 
прогноз 

2013 р 
у % до 
2012 р 

Загальна кількість платників 
соціальних внесків  Осіб  5521 5632 5793  

Власні доходи Пенсійного фонду  Млн..грн. 172,2 194,5  114,7 
Видатки Пенсійного фонду України Млн..грн. 330,0 407,7  102,2 
Загальна сума боргу по внесках на 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування, на кінець року   

Млн..грн. 8.1 8.3 -  

 
3. Соціальні стандарти та рівень життя  

У 2013 році мінімальну заробітну плату планується встановити (з 
урахуванням підвищення на прогнозний індекс споживчих цін та додаткового 
збільшення з метою поетапного наближення до фактичного прожиткового 
мінімуму) у таких розмірах: з 1 січня – 1 176 гривень, з 1 квітня – 1 190 гривень, 
з 1 жовтня – 1 215 гривень та з 1 грудня – 1 230 гривень. 

Прогнозний розмір прожиткового мінімуму на 2013 рік визначено з 
урахуванням прогнозного індексу інфляції на 2013 рік та поетапного 
наближення до фактичного розміру прожиткового мінімуму та  пропонується 
встановити у таких розмірах: 

в середньому на одну особу з 1 січня 2013 року в розмірі 1 110 гривень, з 
1 квітня – 1 123 гривень, з 1 липня – 1 123 гривень, з 1 жовтня – 1 146 гривень, з 
1 грудня – 1 160 гривень; 

для дітей віком до 6 років з 1 січня 2013 року в розмірі 980 гривень, з 
1 квітня – 991 гривень, з 1 липня – 991 гривень, з 1 жовтня – 1 012 гривні, з 
1 грудня – 1 025 гривень; 

для дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня 2013 року в розмірі 
1 250 гривень, з 1 квітня – 1 266 гривень, з 1 липня – 1 266 гривні, з 1 жовтня – 
1 290 гривень, з 1 грудня – 1 306 гривень; 



для працездатних осіб з 1 січня 2013 року в розмірі 1 176 гривень, з 
1 квітня – 1 190 гривень, з 1 липня – 1 190 гривень, з 1 жовтня – 1 215 гривень, з 
1 грудня – 1 230 гривень; 

для непрацездатних осіб з 1 січня 2013 року в розмірі 907 гривень, з 
1 квітня – 918 гривень, з 1 липня – 918 гривень, з 1 жовтня – 936 гривень, з 
1 грудня – 948 гривень. 

При цьому зростання розмірів прожиткового мінімуму вищими, ніж у 
попередні роки темпами забезпечить реальне зростання рівня гарантованих 
державою доходів для малозабезпечених сімей з дітьми та пенсіонерів.  

Розміри державної соціальної допомоги  сім’ям з дітьми протягом року 
зростатимуть відповідно до зростання розмірів прожиткового мінімуму у 2013 
році. 

Порівняно з розмірами, які діяли у 2012 році, розміри допомоги при 
народженні дитини у 2013 році планується збільшити на 8,8 % і надавати у 
таких розмірах: 

на першу дитину 29 838 гривень проти 27 460 у 2012 році; 
на другу дитину – 59 675 гривень проти 54 920 у 2012 році; 
на третю і наступну дитину – 119 350 гривень проти 109 840 у 2012 році. 
У 2013 році буде продовжено практику диференціації рівня забезпечення 

прожиткового мінімуму для різних категорій населення для призначення 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.  

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (в тому 
числі і максимальний) збільшуватиметься у 2013 році на кожну дитину віком 
від 3 до 13 років на 180 грн. (у 2012 році розмір допомоги збільшується на 120 
грн.), а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 360 грн. (у 2012 році – на 
230 грн.). У наступному році державну соціальну допомогу щомісяця 
отримуватимуть близько 150 тисяч малозабезпечених сімей, в яких виховується 
понад 270 тис. дітей. 

1. В граничних обсягах на 2013 рік Пенсійному фонду України 
передбачено видатки в сумі 81 млрд. грн., що на 20,3 млрд. грн. більше, ніж 
передбачено у бюджеті 2012 року. 

При обрахунку видатків було враховано:  
зростання розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність, виходячи з якого розраховуються розміри надбавок, доплат і 
підвищень до пенсії, які відповідно до законодавства здійснюються за рахунок 
коштів державного бюджету; 

забезпечення виконання соціальних ініціатив Президента України, 
запроваджених у 2012 році: 

перерахунок пенсій громадянам, які вийшли на пенсію до 2008; 



підвищення доплати до пенсій членам сімей померлих інвалідів війни та 
учасникам війни; 

підвищення пенсій військовослужбовцям, особам рядового і 
начальницького складу 

Крім того, на виконання соціальних ініціатив Президента України, 
передбачається чергове підвищення пенсій військовослужбовцям, особам 
рядового і начальницького складу з 1 січня 2013 року. 

 
Загальна потреба в коштах на виплату 
пенсій та грошової допомоги Млн..грн. 330.0 407.7  102.2 

Забезпеченість  потреби на виплату 
пенсій та грошової допомоги власними 
коштами 

% 52.2 47,7  115,2 

Середньорічна кількість одержувачів 
пенсі  Тис.чол.. 22.8 22.7  99.5 

Середньорічній розмір пенсій по місту  грн. 1205.14 1496.0  102.7 
 
4. Розвиток соціальної сфери  
4.1. Охорона здоров’я населення 
4.2. Освіта та наука 
4.3. Культура, туризм, екскурсійна діяльність  

      - «Програма розвитку військово – історичного комплексу «Скеля» на 
період 2012 – 2016 років». 
      Метою даної Програми є збереження та розвиток військово-історичного 
комплексу «Скеля», зміцнення його матеріально-технічної бази, забезпечення 
охорони. 
       Загальна сума фінансування на 2013 рік 85 000 грн., джерела                      
фінансування - міський бюджет, благодійні внески. 
      Основні заходи: 
      - поповнення експозицій комплексу зразками військової техніки та 
озброєння, військового майна, його демілітаризація та транспортування з 
підприємств Міністерства оборони України до міста; 
      - поточний ремонт наземних та підземних приміщень, інженерного 
обладнання та комунікацій, фарбування техніки і озброєння на відкритих 
майданчиках; 
      - облаштування збудованих та будівництво нових майданчиків під військову 
техніку та озброєння; 
      - облаштування прилеглої території (розбивка квітників, посів трави); 
      - виготовлення та розповсюдження друкованих матеріалів; 
      - облаштування водовідведення дощових стоків від майданчиків техніки та 
озброєння; 
      - ремонт протипожежного обладнання та закупівля первинних засобів 
пожежегасіння; 
      - інформаційне забезпечення військово – історичного комплексу; 



      - проведення заходів військово – патріотичного виховання молоді; 
      - проведення уроків мужності присвячених Дню Перемоги, визволення 
міста Коростень від німецько-фашистських загарбників. 
      Відповідальні – відділ з питань надзвичайних ситуацій, відділ культури і 
туризму, відділ освіти, відділ інформаційно – консультаційного забезпечення. 
       Виконавці – згідно договорів. 

 
5. Безпека життєдіяльності  

5.1 Охорона навколишнього природнього середовища. 
Попередження надзвичайних ситуацій. 

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

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

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

зменшення кількості електросирен, застаріле обладнання системи 
централізованого оповіщення; 

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

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

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

- проведення командно-штабних тренувань з органами управління та 
силами цивільного захисту; 
        - навчання (перепідготовка) керівного складу цивільного захисту, 
особового складу невоєнізованих формувань; 
        - проведення «Тижня безпеки життєдіяльності дитини»; 
        - проведення «Дня цивільного захисту» в закладах освіти; 
        - проведення змагань юних рятувальників «Школа безпеки»; 
        - перевірки системи оповіщення; 
        - перевірки готовності до дій за призначенням міської комунальної 
рятувальної служби на воді; 
        - перевірка стану утримання захисних споруд; 



        - проведення оглядів-конкурсів «На кращу навчально-матеріальну базу 
об’єктів господарської діяльності», «На кращій консультаційний пункт 
КВЖРЕП»; 
        - перевірка готовності підприємств до пропуску весняної повені, дощових 
паводків та льодоходу, до роботи в осінньо-зимовий період; 
        - перевірка виконання навчальних програм з цивільного захисту в 
навчальних закладах; 
        - підготовка та проведення засідань міської комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, контроль за виконанням 
прийнятих рішень; 
        - перевірка готовності до дій за призначенням групи оперативного 
реагування на надзвичайні ситуації міста; 
        - контроль проведення навчань, тренувань на об’єктах господарської 
діяльності та в спеціалізованих службах цивільного захисту; 
        - проведення інформаційно–роз’яснювальної роботи в засобах масової 
інформації щодо правил безпеки життєдіяльності, порядку дій при загрозі або 
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального 
характеру. 
      

Очікувані результати: 
- підвищення безпеки життєдіяльності населення міста; 
- підвищення рівня готовності органів управління та сил цивільного 

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

території міста. 
 
        Програм, які плануються до реалізації в 2013 році: 

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

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

Заходи Сума 
фінансування 

Відповідальні.  
виконавці 

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

Міській бюджет  
- 35,8 тис.грн. 

Платні послуги, 
які 

надаватимуться 
міською 

комунальною 
рятувальною 

службою на воді 
та надходження 
від юридичних 

та фізичних осіб. 

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



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

Міській бюджет 
44,6 тис.грн., 

кошти 
підприємств, 

установ та 
організацій 

комунальної 
власності. 

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

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

Мета програми: попередження надзвичайних ситуацій пов’язаних із підтопленням території 
міста та готовності сил та засобів спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств, 
установ та організацій міста до ліквідації наслідків підтоплення. 
1. Добудова водовипускних споруд зливової 
каналізації.  
2. Відновлення функціонування водовідводів 
мікрорайонів Київський масив, Центральний, 
Коростень – Подільський. 
3. Реконструкція греблі в районі м’ясокомбінату. 
4. Придбання пересувних насосних установок. 
5. Проведення інвентаризації та ведення обліку 
дренажних систем. 
6. Очищення річки Уж в районі водозабору.  

Міській бюджет 
– 2,7 тис.грн.,  

державний 
бюджет 

Управління ЖКГ, 
КП «Водоканал», 
КП «ШЕД», 
підприємства міста  
згідно договорів. 
 

 
5.2 Охорона праці на виробництві  
5.3 Зміцнення законності і правопорядку, захисту прав і свобод 

громадян.  
Протягом 8 місяців 2012 року на 34,6% збільшилась кількість 

повідомленнь та іншої інформації про злочини та події, які надійшли до 
Коростенського міськвідділу і становить 3420 заяв. Викликає занепокоєння 
зростання кількості скоєних особливо тяжких злочинів 2012 рік - 11 (2011 – 4), 
тяжких злочинів 2012 рік - 152, (2011-116), однак зменшилось число злочинів 
невеликої тяжкості 2012 рік - 61, (2011-63). Збільшилось число умисних 
вбивств 2012 - 4, (2011-1).Також збільшилось число дорожньо-транспортних 
пригод 2012 - 10, (2011-3).  



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

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

Прблемні питання галузі: 
 
Напрмяик розвитку  
1. Щоквартально аналізувати стан злочинності та правопорушень на 

території м. Коростень, виявляти причини та умови, що зумовлюють негативні 
тенденції, про що інформувати міськвиконком. 

2. Проводити комплексні оперативно-профілактичні відпрацювання м. 
Коростень із залученням віповідних служб  виконвачого комітету, засобів 
массової інформації.  

3. Продовжити проведення рейдів з представниками громадських 
організацій, депутатами по. перевірці відповідності чинному законодавству 
роботи торгівельних закладів всіх форм власності, недопущенню порушень 
режиму роботи закладів громадського харчування, виявляти торгівельні 
заклади, які здійснюють продаж алкогольних та тютюнових виробів 
неповнолітнім. 

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

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

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

7. Проведену роботу по боротьбі зі злочинністю на території 
м.Коростень висвітлювати в засобах масової інформації.  

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                      В.Ходаківський 


