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1. Промисловість та інноваційний розвиток 
Промисловий комплекс міста представлений 18 підприємствами 

основного кола, до складу якого з початку 2013 року були включені 2 
підприємства (ТОВ «Любава», ПП «Коростенський завод «Шляхових 
машин»).  

Обсяг виробництва в І півріччі 2013 року склав 658,1 млн. грн., що 
становить 106% до рівня аналогічного періоду 2012 року з урахуванням 
індексу цін виробників промислової продукції. та на 4% менше, ніж 
запланований програмою економічного та соціального розвитку міста  
Коростеня  на 2013 рік. ( запланований  приріст 110%).  

У звітному періоді відбулось уповільнення зростання промисловості, 
по відношенню до темпів приросту, які були зафіксовані 2012 року, із 
включенням до звітності даних ПрАТ «Коростенський завод МДФ».  

 
 
Динаміка обсягів виробництва промислової продукції за2011-2013рр. 
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Найбільший приріст за підсумками 1-го півріччя звітного періоду 

забезпечили наступні галузі промисловості:  
 деревообробна – на 56,5% (ПрАТ «Коростенський завод МДФ»); 
 добувна – на 28,6% (ПАТ «Коростенський кар’єр»);  
 машинобудівна – на 13,2%; (ПАТ «Машинобудівний завод»);  
 целюлозно-паперова – на 12,3% (ПП «Фірма «Друк»);  
 хімічна – на 9,8% (ПП «ФФ«НВО«Ельфа»).  
За звітний період значно скоротився обсяг виробництва на наступних 

підприємствах:  
 ПрАТ «Інтертайл» (на 90,2% або на 11,3 млн. грн.); 
  ВТЗП (внаслідок структурних змін, які відбулися на підприємстві, 

обсяг виробництва скоротився на 83,2%. На даний час на підприємстві 
працює тільки рибний цех, а м’ясопереробне виробництво передано в 
оренду); 

 ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» (на 42,1% 
або на 20,6 млн. грн.). В минулому році підприємство виробляло продукцію з 
вартісних матеріалів (нержавіюча сталь, титан), що давало більш високу 
вартість готової продукції. Тим не менш, підприємство працює стабільно, з 
більш дешевшими замовленнями, і планує до кінця року вийти на обсяг 
виробництва 75 млн. грн.); 

 КВК №71 (на 26,2% або на 1,2 млн. грн.) 
 ТОВ «Елізіумпласт» (на 57,1% або майже на 7,1 млн. грн.),  
 ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» (на 40,3% або на 44,7 млн. грн., в 

зв’язку з тимчасовим припиненням виробництва у січні та травні поточного 
року).  

Зниження обсягів виробництва пов’язано основним чином з 
нестабільністю замовлень на виготовлення та збут промислової продукції 
вказаних підприємств.  
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Показники 1 півр. 
2013 р. 

1 півр. 
2012 р. 

2013 р. у % 
до 2012 р. 

Обсяг виробництва промислової продукції у 
діючих цінах, тис. грн.  658 123,9 620 597,7 106,0  

у тому числі по галузях:    
Добувна промисловість,  17 002,5 13 223,6 128,6 
Харчова промисловість 11 635,0 13 376,1 87,0 
Хімічна промисловість 110 045,2 102 525,6 107,3 
Машинобудування 45 258,0 62 144,5 72,8 
Металургійне виробництво 70 739,4 77 954,5 90,7 
Легка промисловість  1 989,9 2 064,4 96,4 
Целюлозно-паперова промисловість 371,8 331,1 112,3 
Виробництво іншої неметалевої  продукції 67 380,8 123 470,5 54,6 
Деревообробна промисловість 316 968,8 202 518,8 156,5 
Виробництво електричного, електронного, 
оптичного устаткування 11 431,1 10 617,6 107,7 

Виробництво гумових та пластмасових виробів 5 301,4 12 371,0 42,9 

Чисельність працюючих, чоловік  3 493 3 610 96,8 

Середня заробітна плата, грн..  2 684,6 2 623,4 102,3 

За результатами 1-го півріччя 2013 року обсяг реалізації промислової 
продукції зріс майже на 2,7%, порівняно з аналогічним періодом минулого 
року, і склав 636,7 млн. грн.  

В розрахунку на 1 мешканця міста обсяг реалізації промислової 
продукції у 1-му півріччі 2013 року склав 9 733,1 грн., що перевищує рівень 
2012 року на 3,1%. 

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: 

 хімічна промисловість: на ПАТ „Коростенський завод „Янтар”, 
освоїло виробництво фарби водно-дисперсійної на силіконовій основі та 
фарби на де ароматизованому 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), за рахунок 
чого підприємство розширило асортимент своєї продукції. 

Стабільно працює та досягає вагомих результатів у своїй сфері ПП 
«Фармацевтична фабрика «НВО «Ельфа». В звітному періоді підприємство 
успішно пройшло сертифікаційний аудит системи GMP (Cosmetics Good 
Manufacturing Practices) на відповідність вимогам міжнародного стандарту 
ISO 22716:2007 та зайняло 3 місце в національному етапі Міжнародного 
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економічного рейтингу «Ліга кращих 2012» в рамках програми 
«Національний бізнес-рейтинг». 

Станом на 1 липня 2013 року на промислових підприємствах основного 
кола працює 3 437 осіб, що на 173 особи менше, ніж за аналогічний період 
2012 року. Найбільше скорочення чисельності працюючих відбулось у 
виробництві іншої неметалевої продукції (на 126 осіб) та у машинобудуванні 
(на 41 особу). 

Рівень середньої заробітної плати за підсумками 1-шого півріччя 2013 
року по відношенню до аналогічного періоду 2012 року збільшився на 61,2 
гривні (або на 2,3%) і склав 2 684,6 гривень. В той же час по плановим 
показникам передалось її збільшення до 15 %.  
 

2. Енергетичні ресурси та енергозбереження  
Енергоощадні заходи  
Проект GIZ Енергоефективність в будівлях  
 

3. Розвиток земельних відносин та 
землевпорядкування 

Показники 1 півр. 
2013 р. 

1 півр. 
2012 р. 

2013 р. у % 
до 2012 р. 

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

1982,9 735,5 37,1% 

142 166 116,9% Передано в оренду земельних ділянок для 
здійснення підприємницької та іншої діяльності, 
од./га  

13,4 17,6 131,3% 

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

 

4.     Архітектура, містобудування та будівельний 
комплекс  
Протягом І півріччя 2013 р. по місту введено в експлуатацію 13 

житлових будинків та житлових прибудов загальною площею  - 1,7 тис.м², 14 
об’єктів підприємницької діяльності (магазини, офіси, перукарні тощо) 
загальною площею – 3,0 тис.м². 
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Показники 1 півр. 
2013 р. 

1 півр. 
2012 р. 

2013 р. у % 
до 2012 р. 

Введено в експлуатацію  
- житлових будинків та житлових прибудов, об. 
- загальною площею, тис.м² 

13 
1,7 

9 
1 

144,4 
170,0 

- об’єктів підприємницької діяльності, об. 
загальною площею, тис.м² 

14 
3,0 

18 
4,9 

7,8 
61,2 

В звітному періоді по 11об’єктам підготовлено та видано розрахунки 
пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста на суму -  229,1 тис.грн., які вже надійшли на рахунок 
фонду «Коростень мій». 

Підготовлений пакет документів з нанесенням комунікацій для 
створення індустріального парку «Коростень».  

Продовжується робота по збору даних для містобудівного кадастру 
Будівельний комплекс  
В місті працюють сім будівельних організацій, які проводять свою 

діяльність як на території міста так і за його межами.  
За результатами роботи І півріччі 2013 року всі  будівельні організації 

зменшили обсяги робіт в середньому до 30% в порівнянні з відповідним 
періодом минулого року. В цілому по Україні, індекс будівельної продукції 
яким вимірюється динаміка будівництва та його основні складові з 
урахуванням цінових змін,  склав 80,8% до  минулорічного періоду.  

Зменшення обсягів будівництва також пов’язано з закінченням 
підготовки Євро-2012. Крім того більшість будівельних організацій 
працюють з бюджетними установами. Нестабільність платежів по бюджету 
призвело до зменшення робіт цими організаціями.  

Показники діяльності 1 півр. 
2013 р. 

1 півр. 
2012 р. 

2013 р. у % 
до 2012 р. 

Обсяг виконаних будівельно-монтажних 
робіт, тис. грн. 18 664,8 24 325,6 76,7 

Введення в дію основних фондів, тис. грн.. 23,5 223,5 10,5 
Обсяг інвестицій в основний капітал, тис. грн.. 23,5 223,5 10,5 
Обсяг підрядних робіт, тис. грн.. 13 185,6 17 821,8 74,0 
Кількість працюючих, чоловік 697 701 99,4 
Середня заробітна плата за місяць, грн. 2814,3 2616,9 107,5 

Згідно статистичних даних місто Коростень має 7,6% в 
загальнообласному обсязі будівельних робіт. За характером будівельних 
робіт 83,4% припадає на будівництво будівель(в тому числі 6,9% на житлові 
будівлі) та 16,6% на будівництво інженерних споруд.  

 В місті працює 3 підприємства, які здійснюють виробництво 
будівельних матеріалів. За підсумками звітного періоду по відношенню до 
аналогічного показника 2012 року зменшився випуск продукції по ПрАТ 
«Коростенський завод ЗБШ» (елементи конструкції збірні для будівництва з 
цементу, бетону ) 65,2%, ТОВ «Астафе»  (блоки із ніздрюватого бетону) 
56,8%. В той же час ПАТ «Коростенський кар’єр»  забезпечив збільшення 
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обсягів продукції (нерудні будівельні матеріали)на 106 % та ТОВ «Астфе» 
(збірні залізобетонні вироби) на 149,1%. 

Виконано будівельних робіт в І півріччі. 2013 р 
Міста 

тис.грн. у % до загального 
обсягу 

Житомирська область  197134 100,0 
м.Житомир 127785 64,8 
м.Бердичів 2688 1,4 
м.Коростень 14972 7,6 
м.Малин 120 0,1 
м.Нов.-Волинський 3622 1,8 

    

5. Транспортний комплекс міста та зв’язок 
Автомобільний транспорт 
Автобусна мережа міста в звітному періоді залишилась майже 

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

Послугами автомобільного транспорту в місті Коростені в І півріччі 
2013 року скористалось близько 3,1 млн. пасажирів.  

Середній вік транспорту, який працює на міських маршрутах, 
становить від 2 до 6 років; у звітному періоді ТОВ «Автосвіт ЛТД» був 
придбаний новий автобус марки ПАЗ 2012 року виробництва, який почав  
працювати на маршруті №8 «Гастелло - Бровар».  

На території міста налічується 152 автобусних зупинки, на яких 
встановлені оновлені таблички з графіками руху автотранспорту.  

Протягом звітного періоду було розглянуто 26 звернень щодо роботи 
автоперевізників та організації руху міського транспорту, кількість яких 
майже не змінилась, в порівнянні з 2012 роком. 

За участю благодійного фонду «Віра. Надія. Любов» та перевізників 
міста придбано та облаштовано автомобіль служби «Соціальне таксі» 
підйомником для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.  

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.  

В 1-му півріччі 2013 року сума нарахованої субвенції перевізникам для 
компенсації пільгового перевезення пасажирів склала 474,9 тис. грн., з неї 
фактично з початку року було профінансовано 257,5 грн. (без врахування 
суми компенсації за грудень 2012 року), що становить 54,2% від усієї 
нарахованої суми.  

Заборгованість станом на 01.07.2013 р. становить 217,4 тис. грн. 
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Вантажні перевезення автомобільним транспортом  
Перевезення вантажів автомобільним транспортом за 1-ше півріччя 

2013 року зросло на 18,9%, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, і 
становить 1,6 млн. тонн.  

Показник перевезення вантажів по місту Коростеню є найбільшим по 
області і становить 55,1% від загальнообласного. 

У 2013 році в місті відкрито третє відділення-склад «Нової пошти», яке 
займає найбільшу долю ринку надання послуг з перевезень вантажів.  

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

Залізничний транспорт 
В 1-му півріччі 2013 року, згідно наведених показників Коростенської 

дирекції залізничних перевезень, кількість перевезених вантажів залізничним 
транспортом становить 8,025 млн. тон, що на 0,9% більше ніж у 1-му півріччі 
2012 року, кількість перевезених пасажирів залізничним транспортом склала 
5 955,3 млн. осіб, що на 6,4% більше, ніж у минулому році.  

Показники 1 півр.  
2013 р 

1 півр.  
2012 р 

2013 у % 
до 2012 

Кількість перевезених вантажів, млн..тон 8,02 7,9 100,9 
Кількість перевезених пасажирів, млн.. осіб 5,9 5,6 106,4 
Середньоспискова чисельність працюючих, осіб 1652 1748 94,5 
Заборгованість по компенсації пільгових 
перевезень пасажирів, тис.грн.  261,3 224,1 116,6 

Протягом І півріччя  2013 року Коростенською дирекцією залізничних 
перевезень перевезено у приміському сполученні понад 182 тисячі  
пасажирів пільгових категорій. Сума, яка підлягає компенсації складає 1120,2 
тис.грн. Станом на 01.07.2013 року фактично профінансовано 76,7% від 
загальних витрат на перевезення пільговиків, що складає 858,9 тис. грн.  

Підприємства залізничного комплексу є найбільшими платниками 
податків до місцевого бюджету, так за І півріччя 2013 року ними 
перераховано до бюджету 11,3 млн.грн.  

На території міста Коростеня працює 10 підприємств, які входять до 
складу Південно-Західної залізниці. Кількість працюючих становить 4,8 тис. 
чоловік.  

Основним проблемним питанням забезпечення пасажирських 

Перевезено вантажів Вантажооборот  

тис.тонн у % до  
І півр. 2012р. млн.ткм у % до  

І півр. 2012р. 
Житомирська область 2928,4 98,1 326,5 85,1 
м.Житомир 372,4 95,8 79,6 93,6 
м.Бердичів 5,5 298,4 0,4 802,5 
м.Коростень 1 607,8 118,9 6,4 93,0 
м.Малин 55,7 93,9 5,2 101,6 
м.Нов.- Волинський 47,0 617,2 1,3 164,4 
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перевезень є недостатній рівень відшкодування витрат залізниці на 
перевезення пільгових категорій громадян, що в свою чергу призводить до 
збитковості даного виду перевезень. Рівень заборгованості у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року зріс на 16,6%. 

З метою посилення дисципліни оплати пасажирами проїзних 
документів, протягом 2013-2014рр. по станції Коростень передбачено 
встановлення турнікетів та парканів. 

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

Полігон, на якому тестується експлуатація електронних квитків із 
функцією розрахункових документів на даному етапі обмежений поїздами 
Інтерсіті + та  поїздом №37/38 Київ – Донецьк.  

Планується, що до кінця 2013 року електронні квитки будуть 
впроваджені майже на 120 пар поїздів внутрішнього сполучення. 

Вартість подорожі залізницею у внутрішньому сполученні в 
плацкартному та купейному вагонах з липня 2013 року підвищилася на 10%, 
наступний етап — з 1 жовтня вартість зросте також на 10%. 
 

Зв’язок та інформаційні технології 
Послуги зв’язку в місті Коростені надають підприємства ПАТ 

„Укртелеком”, Дистанція сигналізації та зв’язку та оператори мобільного 
зв’язку.  

За даними Житомирської філії ПАТ „Укртелеком” надання послуг 
зв`язку в розрахунку на одного жителя міста за 1-ше півріччя 2013 року 
становить 78,9 гривень проти 90 гривень у 2012 році (у 2011 році цей 
показник складав 100 гривень на одного жителя).  

Показники І пів. 
2013 р. 

І півр.  
2012 р. 

2013р. у % 
до 2012 р., 

Надання послуг зв'язку, тис.грн. 5288,1 6028,0 87,7 
В т.ч. на одного жителя міста, грн.. 78,9 90,0 87,7% 
Надання послуг мережі „Інтернет", тис.грн. 1161,5 1231,9 94,3 
Забезпечення телефонними номерами жителів міста, од. 15924 16579 96 
В т.ч. пільговими категоріями, од. 4315 4369 98,8 

Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку за звітний період 
скоротилась на 655 номерів у порівнянні з 2012 роком, а за останні три роки 
– більше, ніж на 5 тисяч. 

У 2013 році продовжилось зниження обсягів надання послуг 
стаціонарного телефонного зв’язку що обумовлено активним розвитком та 
розширенням видів послуг мобільних операторів та інших компаній, які 
спеціалізуються на наданні послуг зв`язку.  

За останні три роки надходження ПАТ „Укртелеком” від надання 
послуг мережі Інтернет скоротилось майже на 30%, що обумовлено 
розширенням ринку інтернет-провайдерів у місті та посиленням впливу 
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конкурентного середовища. 
Активно розвивається інтернет-провайдер компанія „Оріон-телеком”, 

яка використовує сучасні оптичні магістралі, що дозволяють забезпечувати 
швидкість передачі даних до 10 Гбт в секунду.  

В 1-му півріччі 2013 року компанія завершила будівництво власного 
каналу передачі даних на ділянці Коростень – Малин – Бородянка – Ірпінь – 
Київ, що дозволяє забезпечити мешканців регіону якісними послугами з 
високим ступенем доступності сервісу.  

Крім того,  «Оріон-телеком» завершує тестування системи кабельного 
телебачення і вже у 3-му кварталі 2013 року буде розпочато продаж даної 
послуги, а також послуги цифрового телебачення. 

Продовжується впровадження інформаційних технологій у щоденне 
життя мешканців міста.  Більш популярними стають точки безпровідного 
доступу, кількість яких  становить близько 22  точок. Надаються послуги 
мобільного та  3G интернету стандарту CDMA (компанія „Інтертелеком”). 

Пошта 
Станом на 01.07.2013 року кількість відділень поштового зв`язку у 

місті Коростені залишилась незмінною і налічує 11 відділень.  
Обсяг надання універсальних послуг (пересилання поштової 

кореспонденції, посилок, передплата періодичних видань тощо) за 1-ше 
півріччя 2013 року склав 403,9 тис. грн, що на 16,8% більше, ніж у 
аналогічному періоді 2012 року.  

У структурі основних видів послуг поштового зв`язку найбільша 
частка належить письмовій кореспонденції, обсяг якої становить майже 78% 
від сукупного обсягу надання універсальних послуг і зріс , порівняно з 2012 
роком, майже на 9%.  

Майже в 2 рази зріс обсяг поштових відправлень (посилок) до 90,1 тис. 
грн. (57 тис. грн.. в 2012 році). 

Серед інноваційних видів послуг найбільшою популярністю 
користується кур`єрська доставка: у звітному такою послугою скористались 
968 разів, в той час як у аналогічному періоді 2012 року – лише 156 разів. 

Обсяг послуг Центру поштового зв`язку „Укрпошти” в розрахунку на 
одного жителя міста у 1-му півріччі 2013 року склав 6,17 гривень (4,86 
гривень у 2012 році). 

З 1 липня 2013 року на базі відділень «Укрпошти» почав 
реалізовуватись проект надання адміністративних послуг через відділення 
поштового зв’язку.  

Це дасть можливість мешканцям віддалених районів міста, 
пенсіонерам, людям з обмеженими фізичними можливостями тощо отримати 
низку адміністративних послуг (оформлення запитів та звернень для 
отримання субсидії, державних соціальних допомог, реєстрації юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців), запросивши додому листоношу. 
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6. Фінансово-бюджетна політика  
Виконання Державного бюджету  
Згідно звітних даних, до Державного бюджету в в І півріччі 2013 року  

по м Коростень зібрано 224,3 млн.грн. податків і платежів. Планове завдання  
по надходженням виконано на 113,81%. В порівнянні з відповідним періодом 
минулого року збір до Державного бюджету зменшився на 4,7 млн. (116,2%), 
в основному за рахунок зменшення податку на додану вартість на 7,7 
млн.грн.  

Найбільші  
бюджетонаповнюючі податки 

І півр. 
2013 року  

І півр. 
2012 р 

2011 у % 
до 2010  

Податок на додану вартість, млн..грн. 
Питомі вага в загальних надходження %  

10,7  
44,6% 

18,6  
64% 

57,5 
69,7% 

Податок на прибуток підприємств, млн..грн.  
Питомі вага в загальних надходження % 

11,6 
47,9% 

9,0  
 31,0% 

128,9 
154,5% 

Протягом січня - червня 2013 року проведено бюджетне відшкодування 
податку на додану вартість в сумі 1,4 млн.грн, що на 300,0 тис.грн. менше 
відповідного періоду минулого року.  

Виконання міського бюджету  
До загального фонду бюджету міста станом в І півріччі 2012 року 

надійшло всіх видів доходів (податки і збори та обов’язкові платежі) на 
загальну суму 110,5 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого 
року надходження  збільшились  на 7,3 млн. грн. Затверджені міською радою 
планові показники виконані на 88%.  

 Фактично до міського бюджету надійшло власних доходів (I та II 
кошик) 39,8 млн. грн., що на 1,2 млн.грн більше минулорічного показника.   

Доходи, що закріплюються за міським бюджетом (I кошик) становлять 
33,4 млн.грн. плановий показник виконаний лише на 84,0%. 

Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів  (II кошик), склали за звітний період 6,4 млн.грн, 
виконання плану становить  117,0%.  

Дотації вирівнювання із державного бюджету за І півріччя 2013 року 
надійшло в сумі 19,5 млн. грн., що становить 95,4 % до плану, і на 1,0,5 
млн.грн. менше відповідного періоду минулого року.  

Отримано субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам по 
загальному фонду 39,7 млн.грн., що становить 92,2%.  

За звітний період доходи спеціального фонду склали 11,2 млн.грн., що 
на 3,5 млн.грн. більше минулорічного показника, бюджету розвитку - 5,8 
млн.грн., що на 2,6 млн.грн. більше 2012 року.  

За результатами роботи І півріччя 2013 року з міського бюджету 
проведено видатків на суму 108,8 млн. грн., що на 8,8 млн. грн. (108,9%) 
більше ніж за відповідний період 2012 року.  

Види надходжень по кошикам І півр. 
2013 р 

І півр. 
2012 р.  

2012 у % 
до 2011  

2013 % до 
плану 

Власні доходи ( І кошик) , млн.грн. 33,4 32,6 102,4 84,0 
Власні доходи ( ІІ кошик), млн..грн.  5,5 6,0 91,7 117,0 
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Видатки бюджету  1 півр. 
2013 р 

1 півр. 
2012 р 

2013 р. у % 
до 2012 р. 

Державне управління, млн.грн.  3,4 3,2 108,4 
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки 
держави, млн.грн. 

0,6 0,5 114,1 

Освіта, млн.грн.  42,8 39,3 108,9 
Охорона здоров'я , млн.грн. 18,7 16,6 112,6 
Соціальний захист та соціальне забезпечення, млн.грн.  39,2 34,9 112,0 
Житлово-комунальне господарство, млн.грн.  2,1 2,0 104,3 
Культура і мистецтво, млн.грн.  3,8 3,9 98,3 
Засоби масової інформації, млн.грн.  0,4 0,3 163,1 
Фізична культура і спорт, млн.грн.  1,1 1,0 105,6 
Будівництво, млн.грн.  0,9 0,1 В 6 р. 
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 
телекомунікації та інформатика, млн.грн.  

2,5 1,9 126,7 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю, 
млн.грн.   

0,5 0,3 166,6 

Найбільшу питому  вагу в структурі видатків загального фонду міського 
бюджету становлять видатки по галузі «Соціальний захист та соціальне 
забезпечення» – 35,9%, «Освіта» – 37,4%, «Охорона здоров’я» – 15,6%, 
«Культура і мистецтво» – 3,3%, «Органи місцевого самоврядування» – 3,1%, 
«Житлово-комунальне господарство» – 1,7%.  

 
Надходження до Пенсійного фонду 
Протягом І півріччя 2013 року до Пенсійного фонду надійшло власних 

надходжень 127,8 млн.грн. що складає 95% до затвердженого плану, та на 5,6 
млн.грн. (104,6%) більше минулорічного показника.  

Станом на 01.07.13 року загальний борг по внесках по м. Коростеню та 
Коростенському районі склав 8,85 млн.грн., з початку року вона зменшилась 
на 2,0 млн.грн.  

З наявного боргу 82,1%  (48,3% в 2011 році)  припадає на підприємства, 
які визнані банкрутами або порушена справа про банкрутство.  

Показники розвитку  І півр. 
2013 р  

І півр. 
2012 р 

2013 рік у 
% до 2012 

Надійшло власних надходжень, млн.грн..  126,7 122,1 103,8 
Виконання планових показників, %  95,0 102,0 - 
Загальний борг по підприємствах м.Коростеня та 
Коростенському районі, млн.грн.  в тому числі 
          - по страхових внесках 
           - по єдиному внеску  

6,6 
 

5,5 
1,1 

10,9 
 

7,6 
3,3 

- 39,4  
 

-27,6 
-66,7 

Дієвий борг по підприємствах м.Коростеня та 
Коростенському районі. млн.грн., в тому числі 
          - по страхових внесках 
           - по єдиному внеску 

1,3 
 

0,6 
0,7 

5,3 
 

2,4 
2,9 

- 75,5 
 

-75,0 
75,8 

Управлінням Пенсійного фонду України в м.Коростені проведено 24 
документальних перевірок, по результатам яких накладено 60 
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адміністративних штрафів на суму 67,7 тис.грн., фінансових санкцій: 665 шт. 
на суму 27,6.   

 

7. Зовнішньоекономічна діяльність  
Станом на 1 липня 2013 року по митному посту «Коростень»  

зареєстровано 217 учасників ЗЕД ( в 2012 році – 191), З цієї кількості лише  
57  СГД здійснювали зовнішньоекономічну діяльність (в 2012 році – 60).  

За І півріччя 2013 року проведено митне оформлення імпортних 
вантажів у кількості – 1,5 млн. тон загальною вартістю – 11,2 млрд.грн. з 
яких сплачено платежів до держбюджету у розмірі – 2,2 млрд.грн., 
експортних вантажів – 289 млн.тон загальною вартістю – 1,1 млрд.грн., 
пропущено через митний кордон України вантажів – 2,3 млн. тон. загальною 
вартістю – 5,4 млрд.грн.  

Найменування доходу І півр.  
2013 року 

І півр.  
2012 року 

2013 р у % 
до 2012 р  

Кількість учасники ЗЕД,  
з них фактично працюючих , од.  

217 
57 

191 
60 

113,6 
95,0 

Перераховано доходів до Державного бюджету, 
млн..грн. 2 139,5 3 527,5 60,6 

Обсяг пропущених вантажів, тис.тон  1480,1 2105,5 70,3 
Номенклатура вантажів митного оформлення складає: 
при експорті – щебенева продукція, лісопродукція, продукція заводу по 

виробництву плит МДФ, навісне сільгоспобладнання, продукція заводу 
хімічного машинобудування. 

при імпорті – нафтопродукти, обладнання для гірничовидобувної 
промисловості (щебзаводи), сировина для виробництва косметичних виробів, 
сировина для виробництва плит МДФ, плитка керамічна, сіль, сталевий 
прокат. 

В зоні діяльності МП «Коростень» на обліку перебуває 217 учасників 
зовнішньоекономічної діяльності з них лише 57 здійснювали 
зовнішньоторговельні операції з початку року.  

Основні партнери учасників зовнішньоекономічної діяльності при 
ввезенні товарів знаходяться в Росії, Білорусі, Литві, Німеччині, Франції, 
Польщі та ін. Експортуються товари в основному до Росії, Білорусі, 
Туреччини, Молдови, Польщі, Узбекистану, Німеччини, Австрії, 
Азербайджану. 

Особлива увага на митному посту «Коростень» приділяється 
електронному документообігу, майже 97% документів які подаються до 
митного оформлення надходять в електронному вигляді. Проводиться робота 
серед учасників зовнішньоекономічної діяльності в напрямку 100% переходу 
на електронне декларування вантажів. 

З 1 червня 2013 року митний пост «Коростень» Житомирської митниці 
Держмитслужби та почав свою роботу митний пост «Коростень» 
Житомирської митниці Міндоходів, який став його правонаступником.  
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Митний пост «Коростень» складається з двох структурних підрозділів 
один з яких проводить митне оформлення вантажів, що надходять на адреси 
учасників ЗЕД, які перебувають на обліку на митному посту «Коростень» та 
відділ митного оформлення розташований в міжнародному п/п 
«Виступовичі-Словечене» на станції Коростень, що виконує функції з 
пропуску вантажів, що переміщуються вантажним залізничним транспортом 
через митний кордон України.  
 

8. Управління об’єктами комунальної власності  
В І півріччі 2013 року приватизовано 3 об’єкта комунальної власності 

на  загальну суму з ПДВ 381,89 тис.грн., а саме: нежиле приміщення площею 
101,5 м² по вул.Грушевського,41, комплекс нежитлових будівель та споруд 
колишнього піонерського табору «Дружба» загальною площею 30, тис.м² 
розташованого в селі Пугачівка Коростенського району, нежиле приміщення 
площею 7,6 м². по вул. Сосновського,19. 

Від приватизації цих об’єктів до міського бюджету надійшло 320,7 
тис.грн. та ПДВ до державного бюджету 61,2 тис.грн.  

Протягом року проведено поточну перевірку дотримання умов 
договору купівлі-продажу  16 об’єктів комунальної власності.  

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 165 приміщень 
міської комунальної власності, загальною площею 31,7 тис.м².  До міського 
бюджету  від оренди цих приміщень надійшло 110,9 тис.грн. Заборгованість 
до бюджету становить  76,7 тис.грн (0,6 міс).  

В порівняні з початком року відбулось збільшення об’єктів, які надані 
в оренду за рахунок укладання відповідних договорів на 12 приміщень 
площею 12,7 тис.м²  з Територіальним центром соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) м.Коростень.  

 
 
 

Показники 
 

І півр. 
2013 р 

І півр.  
2012 р. 

2013 р у % 
до 2012р  

2013 у % 
до річного 

плану  
Кількість приватизованих та відчужених 
об’єктів  комунальної власності, од   3 3 100 - 

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

320,7 423,5 132,1 45,8 
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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.  

В І півріччі 2013 році проведені засідання комісії по передачі в оренду 
комунального майна 14 об’єктів комунальної власності.  

За підсумками І півріччя 2013 року в комунальній власності без 
використання залишилось 10 об’єктів які не досить привабливі для ведення  
підприємницької діяльності.  

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. 

 

9. 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. 

Розроблені та впроваджуються заходи щодо залучення іноземних та 
вітчизняних інвестицій в місто Коростень.  

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.  

Показники розвитку Станом на 
01.07.13 р 

Станом на 
01.01.13 р  

2013 р у % 
до 2012р 

2013 у % 
до плану 

Кількість об’єктів переданих в оренду, од   165 153 107,8 103,1 
Загальною площею,   тис.м² 31,7 17,9 В 1,7 р 105,7 
Надходження до міського бюджету від 
оренди об’єктів комунальної власності,   
тис.грн. 

356,6 361,2 98,7 118,9 

Заборгованість  по орендним платежам,   
тис.грн. 

76,7 
0,6 міс. 

80,1 
0,7 міс. - 4,2 - 
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В травні-червні 2013 року оформлюється право комунальної власності 
на земельну ділянку, що відводиться під індустріальний парк «Коростень».  

На даний час активно ведуться переговори з консалтинговою компанію 
AM TRADING. Проведена підготовча робота щодо створення в місті 
індустріального парку «Коростень» на вільній земельній ділянці по вулиці 
Жовтневій.   

Здійснюється сприяння підприємствам, які реалізовують інвестиційні 
проекти в місті шляхом надання  інформаційної підтримка та вирішення 
проблемних питань підприємств.  

Прийнято участь в першому етапі проекту "Малі міста – магніт для 
інвесторів" ("Małe miasta magnesem dla inwestorów"), який підтримано 
програмою "Допомога Польщі для розвитку 2013" Міністерства закордонних 
справ РП.   

Станом на 1 липня 2013р. загальний обсяг прямих іноземних 
інвестицій, накопичених в економіці м.Коростеня, з урахуванням курсової 
різниці становив 1489,0 тис.дол. США (0,4% всіх іноземних коштів області).   

Інвестиції надходили з 7 країн світу. Найбільші вкладення належали 
нерезидентам зі Словаччини та Кіпру, на які припадало 66,9% обсягу 
інвестицій м. Коростеня (995,6тис.дол. США).  

На 01.01.2013 На 01.07.2013 

Прямі іноземні 
інвестиції за містами тис.дол. 

США 

у % до 
загального 

обсягу 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 

обсягу 

Приріст  
(зменшення) до 

01.01.2013, 
тис.дол. США 
тис.дол. США 

У % до 
01.01. 
2013  

у % до 
загального 

обсягу 
Усього 362759,4 100,0 375651,7 100,0 362759,4 100,0 
м. Житомир 95292,3 26,3 106486,0 28,3 95292,3 26,3 
м. Бердичів 17910,9 4,9 17823,7 4,7 17910,9 4,9 
м. Коростень 1483,7 0,4 1489,0 0,4 1483,7 0,4 
м. Малин 23344,7 6,4 21703,2 5,8 23344,7 6,4 
м. Нов.-Волинський 2839,0 0,8 2801,8 0,7 2839,0 0,8 

У розрахунку на 1 мешканця міста це склало 22,6 дол. США проти 
295,4 дол. – по області. Обсяг інвестицій до 1 січня 2013р. збільшився на 5,3 
тис.дол. США, або на 0,4%. 

Найбільші інвестиційні кошти зосереджено на підприємствах пере-
робної промисловості – 1045,5 тис. дол. (70,8% інвестицій міста та 0,5% 
вкладень у галузь по області).  
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На 01.01.2013 На 01.07.2013 Прямі іноземні інвестиції в 
економіку м. Коростеня за 

країнами світу 
тис.дол. 

США 
у % до загального 

обсягу 
тис.дол. 

США 
у % до загального 

обсягу 
Усього 1483,7 100,0 1489,0 100,0 
Азербайджан 54,4 3,7 54,5 3,7 
Білорусь 42,3 2,9 42,3 2,8 
Італія 0,8 0,0 – – 
Кіпр 511,6 34,5 511,6 34,4 
Об’єднані Арабські Емірати 9,9 0,7 9,9 0,7 
Російська Федерація 343,4 23,1 355,0 23,8 
Словаччина 489,6 33,0 484,0 32,5 
США 31,7 2,1 31,7 2,1 

 
За перше півріччя 2013 року до м. Коростень надійшли  звернення, 

щодо налагодження співпраці на місцевому рівні, про встановлення 
партнерства та міжнародного співробітництва, серед них такі країни як,  
Білорусь, Республіка Казахстан, Польща, Російська федерація, Республіка 
Молдова, Мексика, Китайська Народна Республіка, Держава Кувейт, 
Республіка Кіпр, Королівство Саудівська Аравія, Туреччина, а також 
представників Європейського союзу, щодо організації співпраці.  
 

10. Підприємництво  
  Станом  на 01.07.2013 року в місті зареєстровано 768 юридичних осіб 

та 3833 фізичних осіб-підприємців. 
Юридичні особи Фізичні особи Показники 

державної 
реєстрація 

І півр. 
2013 р. 

І півр. 
2012 р. 

2013р. у % 
до 2012р. 

І півр. 
2013 р. 

І піврє 
2012 р. 

2013р. у % 
до 2012р. 

Державна реєстрація  22 17 129,4 112 123 91,1 
Ліквідовано 
державну реєстрацію  8 3 266,7 168 155 108,4 

Співвідношення 
зареєстрованих до 
ліквідованих  

в 2,8 р.  в 5,7 р. 49,1 66,7 79,4 84,0 

Протягом І півріччя 2013 року державними реєстраторами по місту 
Коростеню зареєстровано 22 юридичні особи (ліквідовано 8) та 112 фізичні 
особи-підприємця (ліквідовано 168).  

У порівнянні з І півріччям 2012 року чисельність зареєстрованих 
підприємців зменшилась на 108 осіб. Найбільш вагомою причиною 
зменшення кількості підприємців є обтяжлива діюча система оподаткування. 

З метою стимулювання розвитку підприємництва, спільно з міським 
центром зайнятості для безробітних проведено 4 семінари «Як започаткувати 
свій бізнес» (56 учасників), 6 семінарів «Від бізнес ідеї до власної справи» 
(70 учасників) та проведено 4 тренінги на тему «Пошук ідей для 
започаткування власного бізнесу» (60 учасників).  
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 В І півріччі 2013 року зареєструвались приватними підприємцями та 
отримали допомогу 7 безробітних на загальну суму 57,9 тис.грн. (в І півріччі 
2012 року - 11 безробітних на суму 73,4 тис.грн.). 

За І півріччя 2013 року створено 412 нових робочих місць, в тому числі 
87 - у юридичних осіб, 213 - у підприємців та 112 фізичні особи розпочали 
власну справу і зареєструвались підприємцями. 

В результаті дії положень Податкового кодексу України збільшились 
надходження до спеціального фонду міського бюджету від платників єдиного 
податку на 158,9% до показника 2012 року і становлять - 3 724,3 тис.грн.  

Станом на 01.07.2013 року через Єдиний дозвільний офіс видається 10 
видів документів дозвільного характеру (станом на 01.07.2012 року 
видавалось 16). 

За І півріччя 2013 року до Єдиного дозвільного офісу надійшло 86 
вхідних пакетів документів (за І півріччя 2012 року - 230), в тому числі 
видано 65 документів дозвільного характеру (за І півріччя 2012 року - 217) та 
6 мотивованих відмов у видачі документів дозвільного характеру. 

Державним адміністратором дозвільного центру протягом звітного 
періоду було надано 209 консультацій з питань видачі документів 
дозвільного характеру, що на 89 консультацій менше в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року. 

В зв’язку зі спрощенням дозвільних процедур на законодавчому рівні 
та скасуванням деяких дозволів, майже в 3 рази зменшилась кількість 
звернень суб’єктів господарювання до дозвільного центру міста. 

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. 

З метою покращення обслуговування платників податків відкрито 
Центр обслуговування платників податків, в якому протягом І півріччя 
надано 55841 адміністративну послугу.  

 
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».  

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

 

11. Торгівля, громадське харчування та побутові 
послуги 
За показниками розвитку споживчого ринку місто Коростень 

традиційно займає високі місця в області. Роздрібний товарообіг підприємств 
торгівлі складає 8 % від обласного обсягу, надання послуг – 8,5%. В 
структурі товарообігу вітчизняні товари займають 60% (продовольчі – 81%, 
непродовольчі – 37 %).  

За шість місяців поточного року у Коростені відкрито 12 закладів 
торгівлі і побуту, в яких створено 40 нових робочих місць. Припинили 
роботу 8 об’єктів на 15 робочих місць.  

Протягом останніх трьох років кількість відкритих і закритих об’єктів 
торгівлі різниться на 5-8 одиниць. Така тенденція оптимізації мережі 
збережеться у 2013 році. Стаціонарна торгова мережа міста станом на 1 
липня поточного року нараховує 461 об’єкт (458 у 2012 році, 455 у 2011 
році). Половина торгових площ скупчена у центральній частині міста.  

Побутові послуги коростенцям надають 256 суб’єктів підприємницької 
діяльності. Місто забезпечене всім спектром запитуваних населенням послуг, 
крім розважальних: боулінг, кінотеатр, басейн, тощо.  

Діяльність підприємств сфери нефінансових 
послуг за січень–травень  

І півр.  
2013 р 

І півр. 
2012 р. 

2013 р у % 
до 2012р 

Кількість підприємств, од 62 62  
Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах1),  
тис.грн. 103934,0 96304,4  

у тому числі населенню 22104,6 21815,1  
Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну 
особу, грн. 1583,80 1467,54  

Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у 
розрахунку на одну особу до відповідного  
періоду попереднього року, грн.  

116,26 244,72  

 
 

Міста області 
Обсяг реалізованих послуг (у 

ринкових цінах) 
за січень-травень 2013р 

Обсяг послуг,реалізованих 
населенню 

за січень-травень 2013 р.  

Житомирська область, тис.грн. 1180450,4 287124,3 
м.Житомир, тис.грн. 945765,9 213459,9 
м.Бердичів, тис.грн. 29086,3 16503,6 
м.Коростень, тис.грн. 103934,0 22104,6 
м.Малин, тис.грн. 9069,6 2100,5 
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м.Нов.-Волинськи, тис.грн. 17533,9 7435,9 

 

12. Демографічна ситуація  
Чисельність постійного населення м. Коростеня станом на 1 червня 

2013 року становить 65,7 тис. осіб.  
Протягом 5 місяців 2013 року в місті спостерігається тенденція 

скорочення чисельності населення на 80 осіб. Міграційні процеси складають 
99 осіб (5 місяців 2012 року - 150 осіб), природне скорочення - 179 осіб (5 
місяців 2012 року - 150 осіб).  

В січні-травні 2013 року народилось 252 немовляти, що складає 88,4% 
до показника аналогічного періоду минулого року. Смертність громадян за 
цей же період склала 431 особа (в 2012 році - 435), у тому числі 2 дитини до 1 
року. 

Згідно статистичних даних за 5 місяців 2013 року по місту Коростеню 
показник природного скорочення населення складає 119% показника за 
аналогічний період минулого.  

Кількість                     
народжених, осіб 

Кількість              
померлих, осіб  

Природний 
приріст, 

скорочення (-) 
Природний рух 

населення по містах у 
січні - травні 2013 р. 2012 р. 2013 р. 2012 р. 2013 р. 2012 р. 

Житомирська область 6 044 6 326 9 166 9 193 -3 122 -2 867 
м. Житомир 1 192 1 284 1 327 1 271 -135 13 
м. Бердичів 354 394 462 498 -108 -104 
м. Коростень 252 285 431 435 -179 -150 
м. Малин 140 113 150 163 -10 -50 
м. Нов.-Волинський 289 282 289 265 - 17 

За показниками природного приросту протягом 5 місяців 2013 року по 
містах області відсутній природний приріст населення, внаслідок чого 
загальне природне скорочення по області складає 3 122 особи.   

Січень-травень  2013 р. Січень-травень 2012 р. Міграційний рух 
населення по 

містах  Прибуло Вибуло приріст, 
скорочення Прибуло Вибуло приріст, 

скорочення 
Житомирська 
область 6 985 6 276 709 7 125 6 848 277 

м. Житомир 1 126 1 463 -337 1 080 1 909 -829 
м. Бердичів 452 339 113 385 397 -12 
м. Коростень 318 219 99 381 231 150 
м. Малин 122 100 22 137 126 11 
м.Н.Волинський 302 289 13 366 295 71 

13. Освіта та наука 
Сьогодні в місті функціонує стала мережа дошкільних навчальних 

закладів, які забезпечують належний рівень освіти сучасним дошкільникам. 
Це 23 дошкільних навчальних заклади, з них 22 – комунальної форми 
власності, 1 – приватної. 
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У І півріччі 2013 року різними формами здобуття дошкільної освіти 
охоплено 2778 дітей дошкільного віку, що на 130 дітей більше в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року та становить 72% від загальної 
кількості дитячого населення міста віком від 1 до 6 років, з них 5-річного 
віку 100%. 

Для задоволення потреб батьків у дошкільних закладах працюють 
групи подовженого дня з 12-годинним перебуванням дітей, а також діють 
консультаційні пункти для надання консультативної допомоги та 
педагогізації батьків. 

З метою розвитку творчих здібностей дітей у дошкільних навчальних 
закладах працює 116 гуртків за інтересами, що на 9 гуртків більше ніж в 2012 
році . Гуртковою роботою охоплено 1300 дітей, що складає 118% показника 
за аналогічний період минулого року .  

Щороку діти проходять поглиблений медичний огляд лікарями дитячої 
поліклініки. За результатами огляду на диспансерний обліку поставлено 980, 
що складає 100% показника минулого року. 

У дошкільних закладах працює 326 педагогічних працівників, з них 148 
мають повну вищу освіту 3-4 рівнів акредитації, що становить 45%. 

У дошкільних закладах організовано 3-разове харчування дітей. За І 
півріччя 2013 року середня вартість харчування однієї дитини в день 
становила – до 3-х років – 8,13 грн., від 3 до 6 (7) років – 9,91 грн. 

Гранична вартість харчування затверджена рішенням виконкому 
Коростенської міської ради на 2013 рік і становить для дітей  до 3 років – 
15,45 грн. на день, з 3-х до 8-ми років 18,60 грн. на день. 

Видатки міського бюджету на утримання дошкільних закладів освіти за 
півріччя 2013 року становлять 15 496,4 тис.грн., що складає 120% показника 
за І півріччя 2012 року. 

В місті функціонують 14 загальноосвітніх навчальних закладів, з них 
10 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, міська гімназія, міський ліцей, 
навчально-виховний комплекс „Школа-гімназія” № 12, вечірня (змінна) 
школа. В них навчається 6770 дітей шкільного віку. 

В 2013 році закінчило 11 класів 540 учнів (2012 рік - 750), 43 (2012 рік - 
61) з них нагороджено золотими та срібними медалями. 

Для учнів відкрито і працює 21 класів з поглибленим вивченням 
предметів, якими охоплено 566 учнів, працює 10 міжшкільних факультативів. 
Запроваджено профільне навчання учнів 10-11 класів, яким охоплено 660 
учнів або 66,7% старшокласників. 

 За підсумками обласної спартакіади школярів учні м. Коростеня 
вчетверте зайняли перше місце серед міст області. 

Значних  успіхів освітянами міста досягнуто в обласній педагогічній  
виставці «Освіта Житомирщини – 2013 р.». За підсумками обласного етапу 7 
педпрацівників міста відзначені дипломами. 

Протягом 2012-2013 н.р. в загально-навчальних закладах міста 
проводилась активна науково-дослідницька робота, на базі гімназії 
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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. 

Видатки міського бюджету на утримання загальноосвітніх закладів за І 
півріччя 2013 року становлять 24 832,7 тис.грн., що складає 103% показника 
за аналогічний період минулого року. 

Показники 1 півріччя 
2013 р. 

1 півріччя 
2012 р. 

2013 р. 
у % до 2012р. 

Кількість навчальних закладів 
в них учнів 
вчителів 

14 
6770 
641 

14 
7076 
630 

100 
95,6 
100,1 

Кількість дошкільних закладів 
в них дітей 
вихователів 

23 
2778 
326 

23 
2648 
331 

100 
104,9 
99,5 

Кількість випускників 
9 класів 
з них з відзнакою 
11 класів 
нагороджені медалями 

 
602 
28 
540 
43 

 
675 
36 
750 
61 

 
89,2 
77,7 
71,2 
70,5 

Кількість олімпіад, в яких взяли участь 
та отримано перемог 

- обласних 
- всеукраїнських  

 
17 
57 
2 

 
17 
54 
- 

 
100 
105,5 
200 

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

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

Проведено масштабний моніторинг ринку праці, підписані додаткові 
договори з підприємствами регіону  на замовлення робітничих кадрів в 
кількості 150 учнів. 

Завдяки співпраці з міським центром зайнятості професійну освіту в 
училищі здобули 12 безробітних з професії «Електромонтер». 

Проведено профорієнтаційну роботу серед молоді: 
- проведено конкурси фахової майстерності серед учнів; 
- прийнято участь у виставці – ярмарці робітничих професій; 
- відвідано з профорієнтаційною метою всі школи міста та району; 
- проведено день відкритих дверей; 
- зроблено рекламу в ЗМІ. 

На достатньому рівні велась колективна та індивідуальна методична 
робота. За звітний період підвищили кваліфікацію 4 викладачі та 3 майстри 
виробничого навчання, пройшли стажування на підприємствах. 

Протягом звітного періоду проводились роботи по зміцненню 
матеріально-технічного забезпечення, а саме: проведено ремонт в навчальних 
кабінетах, актовому залі, коридорах, проведено штукатурку стін в 
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майстернях на заводі; з додаткових джерел залучено 30 тис. гривень для 
ремонту тепломережі в начальному корпусі, розроблено проектну 
документацію та закуплено матеріали для ремонту; придбано 7 моніторів. 

 

14. Подолання дитячої безпритульності та 
бездоглядності  
У місті функціонує 4 дитячих будинки сімейного типу, в яких 

виховується 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 
також 3 прийомні сім’ї, в яких виховується 9 дітей. Протягом звітного 
періоду нових будинків сімейного типу та прийомних сімей не створювалося. 

Кожні 2 роки прийомні батьки, батьки-вихователі проходять 
перекваліфікацію в Житомирському обласному центрі соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді. 

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 31 дитина (з них 28 - перебуває під 
опікою, 2 – в державних закладах, 1 – в ДБСТ). Мають житло на праві 
користування – 79 дітей (з них 65 - перебувають під опікою, 7 – в державних 
закладах, 3 – в ДБСТ, 3 – в сім’ї родичів ). Не мають житла – 9 (з них: в 
державних закладах - 5, під опікою - 4).  

9 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, по 
досягненню повноліття в І півріччі 2013 року  виплачено одноразову 
допомогу.    6  дітям, яким виповниться 18 років,  допомогу буде виплачено 
до кінця року. 

Функціонує міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей 
«Віри, Надії, Любові» в якому перебуває 26 дітей. 

Спеціалісти центру постійно проходять навчання на семінарах по 
тематиці запровадження сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, здійснення соціального 
супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сімей 
опікунів, піклувальників. 

Через місцеві засоби масової інформації та інтернет-сайт міста 
пропагуються форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування. Проводиться інформаційна компанія «Візьми 
дитину у родину».    
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15. Грошові доходи населення та заробітна плата. 
За І півріччя 2013 року середній дохід1 в розрахунку на одного жителя 

міста становить 8,7 тис. грн., при запланованому середньорічному 16,5 тис. 
грн., що на 7,7% більше показника за І півріччя 2012 року. 

Найбільше зростання в структурі доходів населення відбулося за 
рахунок:компенсації громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 
- 43,2%, соціальних допомог - 19,5%, виплат з фонду соціального 
страхування на випадок  безробіття - 18% та пенсійних виплат - 11,5%.  

Складові грошових доходів І півр. 
2013 р. 

І півр. 
2012 р. 

2013 р.  
у % до 2012 р. 

Фонд оплати праці, тис.грн. 227 047,2 224 484,8 101,1 
Пенсійні виплати, тис.грн. 284 595,0 255 178,1 111,5 
Компенсаційні виплати (ЧАЕС), тис.грн. 9 582,4 6 692,8 143,2 
Субсидії та допомоги, тис.грн. 30 046,2 26 191,7 114,7 
Виплати по безробіттю, тис.грн. 5 542,2 4 696,1 118,0 
Інші соціальні виплати, тис.грн. 13 286,3 11 979,0 110,9 
Всього: 570 099,3 529 222,5 107,7 
Доходи в розрахунку на 1 жителя, грн. 8 690,53 8 067,41 107,7 

Протягом І півріччя 2013 року розмір мінімальної заробітної плати, 
який встановлюється на законодавчому рівні, залишився незмінним та 
становить 1147 грн. 

Середньомісячна заробітна плата в місті за І квартал 2013 року 
становить 2677 грн., що на 7,0 % більше показника за І квартал 2012 року, а 
також на 13,3% більше за середній рівень по Житомирській області. В той же 
час її розмір становить 95,6% (2800 грн.) до середньорічного планового 
показника. 

Рівень середньомісячної заробітної плати  за 1 кв. 2013 року 

                                                
1 При розрахунку середнього доходу населення міста брались такі основні показники за І півріччя 

2013 року: фонд оплати праці по місту, виплати пенсій, виплати з фондів соціального страхування, виплата 
субсидій та інші соціальні виплати. 
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у % до 
Міста області грн. середнього рівня 

по регіону 1 кв. 2012 р. 

Житомирська область 2363 100,0 109,9 
м. Житомир 2551 108,0 109,3 
м. Бердичів 2149 91,0 104,9 
м. Коростень 2677 113,3 107,0 
м. Малин  2884 122,1 100,2 
м. Нов.-Волинський 2313 97,9 112,1 

Станом на 01.07.2013 року за даними управління статистики власна 
заборгованість з виплати заробітної плати на економічно-активних 
підприємствах міста відсутня. Погашена заборгованість з виплати заробітної 
плати по підприємству-банкруту КП ВЖРЕП № 5 в сумі 41,1 тис.грн. 
Залишилась непогашеною заборгованість по підприємству-банкруту ЗАТ 
«АТЗТ Коростенський фарфор», яка становить 1007,9 тис.грн.   

З метою забезпечення контролю за дотриманням державних гарантій у 
сфері оплати праці в І півріччі 2013 року проведено 16 перевірок на 
підприємствах всіх форм власності (в 2012 році – 18 перевірок). Про виявлені 
порушення складені довідки та передані до державної територіальної 
інспекції з питань праці. 

16. Зайнятість населення та ринок праці 
Протягом І півріччя 2013 року на обліку в міському центрі зайнятості 

перебувало 2304 незайнятих громадян, що на 210 осіб менше в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року і становить 91%. 

Зареєстроване безробіття за регіонами на 1 травня 2013 року 
З них 

                                 
Кількість зареєстрованих 

безробітних, 
осіб 

жінки, 
осіб 

молодь  
у віці до 35 
років, осіб 

Рівень 
зареєстрованого 
безробіття, у % 

Житомирська область 22 464 12 045 9 355 3,0 
м. Житомир 2 556 1 680 1 202 1,2 
м. Бердичів 2 063 1 236 914 3,2 
м. Коростень 1 509 823 737 2,7 
м. Малин 717 384 331 2,6 
м. Нов.-Волинський 1 450 923 611 2,3 

На вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 578 громадян, 
що складає 34% планового показника на 2013 рік, а також на 183 особи 
менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

За І півріччя 2013 року створено 412 нових робочих місць (при плані 
1200 на 2013 рік), в тому числі 87 - у юридичних осіб, 213 - у підприємців та 
112 фізичні особи розпочали власну справу і зареєструвались підприємцями. 

В зв’язку зі змінами в законодавстві щодо подання звітності до Центру 
зайнятості, дані щодо створених нових робочих місць не є повними, тому не 
можуть бути використані в об’єктивній оцінці виконання планових завдань. 
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Протягом звітного періоду ліквідовано 404 робочих місця, в тому числі 
168 фізичних осіб закрили свою підприємницьку діяльність.  

Основною причиною зменшення чисельності стали реорганізаційні 
заходи, які проводяться на ряді підприємств міста, а саме на підприємствах 
Укрзалізниці, Укртелекому, банківських установах. 

Очікується що до кінця року продовжиться зменшення кількості 
працюючих внаслідок реорганізаційних заходів. 

Тому враховуючи показники новостворених та ліквідованих робочих 
місць, баланс складає лише 8 нових робочих місць. 

Середній розмір виплат по безробіттю зріс на 104,2 грн. в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року та становить 986,2 грн. Всього за І 
півріччя 2013 року з фонду соціального страхування виплачено 5542,2 
тис.грн., що складає 118 % до відповідного показника минулого року. 

Протягом І півріччя 2013 року одноразову допомогу для започаткування 
власної справи отримали 7 безробітних на суму 57,9 тис.грн. (в І півріччі 
2012 року 11 безробітних на суму 73,4 тис.грн.). Зменшення пов’язано зі 
змінами в законодавстві, внаслідок чого виплату одноразової допомоги по 
безробіттю було розпочато з 2 кварталу 2013 року.  

Протягом звітного періоду вивільнено 57 працівників, що не перевищує 
прогнозований показник. 

Попит робочої сили на кінець звітного періоду становить 152 особи. 
Навантаження на одне вільне робоче місце - 9 чоловік, проти 6 станом на 
01.07.2012 року. 

Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці по містах.  

Кількість зареєстрованих 
безробітних 

Потреба підприємств   
у працівниках на заміщення 

вільних робочих місць та 
вакантних посад 

Навантаження  
на одне вільне робоче 

місце (вакантну посаду) 

 

осіб у % до 
березня 2013р. осіб у % до 

березня 2013р.. осіб у % до 
березня 2013р.. 

Житомирська 
область 22 464 99,2 2 487 111,7 9 90,0 

м. Житомир 2 556 98,0 863 106,9 3 100,0 
м. Бердичів 2 063 97,7 324 139,7 6 66,7 
м. Коростень  1 509 105,3 197 103,1 8 100,0 
м. Малин 717 102,9 117 137,6 6 75,0 
м. Нов.-Волинський 1 450 100,1 323 109,5 4 80,0 

Залучено до участі в оплачуваних громадських роботах 14 безробітних, 
в 1 півріччі 2012 року - 70. 

Міським центром зайнятості проведено 11 семінарів з орієнтації молоді 
на актуальні на ринку праці професії, у яких прийняли участь 106 
безробітних та 8 ярмарок-вакансій - 87 учасників. Проведено 16 тематичних 
семінарів для цільових груп населення, які потребують соціального захисту і 
не здатні конкурувати на ринку праці, у яких взяли участь 181 особа. 

Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
пройшло 67 безробітних. 
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Профорієнтаційними послугами було охоплено 2599 чоловік, що складає 
105% до показника І півріччя 2012 року. 

Робочою групою з питань легалізації зайнятості населення та заробітної 
плати протягом звітного періоду проведено перевірку 47 місць здійснення 
підприємницької діяльності. За результатами проведеної роботи 11 осіб 
залучено до державної реєстрації та укладення трудових відносин. 

17. Інформаційний простір 
Міська влада систематично та своєчасно інформує громаду про свою 

діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання через засоби масової 
інформації (ЗМІ).  

З метою забезпечення відкритості в діяльності органів місцевого 
самоврядування протягом І півріччя 2013 року проведено 2-е громадських 
слухань, 6 круглих столів, 17 звітів керівників структурних підрозділів перед 
громадою міста, 9 виїзних прийомів заступників міського голови, 14 
брифінгів та прес-конференцій, 10  гарячих ліній та прямих телеефірів.   

В звітному періоді інформаційний простір поповнюся новою 
інформаційно-розважальною газетою «Ківі». Коростенське телебачення 
перейшло на цілодобовий режим роботи.  

Підтримується в актуальному стані місцева Інтернет-сторінка, яку 
протягом І півріччя 2013  відвідало 274 тис. користувачів.   

Продовжується практика транслювання передач Коростень ТБ в мережі 
Інтернет на офіційному каналі YouTube та в соціальних мережах «Facebook», 
«Однокласники».   

18. Житлово-комунальне господарство  
Протягом звітного періоду в галузі житлово-комунального господарства 

реалізовувалося  ряд програм. Бюджетом міста на виконання всіх заходів в 
цілому на рік було передбачено 16,9 млн.грн. Фактично проведений обсяг 
робіт на суму 8,2 млн.грн, що становить 48,5 % до загальної суми на рік. Але 
в зв’язку з затримкою фінансування профінансовано лише 5,4 млн.грн.  

Обсяги фінансування 
(тис.грн.) Назва програми 

План на 
2013 рік 

Факт 
І півр. 2013 р. 

Програма реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства м. Коростеня на 2010-2014рр. 4959,2 656,8 

Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки на 
2013-2017р.р. 5262,1 2000,5 

Програма регулювання чисельності безпритульних  тварин 
гуманними методами в місті Коростені на 2013-2017рр. 210,4 65,3 

Програма з утримання та поточного ремонту об’єктів 
благоустрою міста Коростеня на 2012-2017 5049,2 2464,2 

Програма розвитку та збереження зелених зон м.Коростеня 
на 2011-2015 роки 14,5 14,5 

Програма запобіганню та ліквідації наслідків підтоплення 100,0 0,00 
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території міста  на період 2011-2015 років 
Програма покращенню санітарного та екологічного стану 
р.Уж та її притоки р.Кремно на  2011-2015 рр. 30,1 0,00 

Програма діяльності органу самоорганізації населення – 
спілки голів окружних, вуличних, будинкових комітетів на 
2012-2017 роки 

40,0 15,8 

Програма поводження з твердими побутовими відходами в 
м.К;Коростені на 2011-2015рр. 4,0 4,0 

Без програми 1121,9 162,6 
Всього  16971,4 5383,7 

На протязі 1-го півріччя 2013  року у галузі житлово-комунального 
господарства міста виконані роботи по наступним напрямкам: 

Реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання 
КП «Теплозабезпечення» надає послуги з теплопостачання на 421 

житловому будинку загальною площею 748 тис.м², з них – 33 (8%) оснащені 
приладами обліку теплової енергії.  Лічильники теплової енергії  встановлені 
в дитячих садочках, загальних навчальних закладах та підприємствах міста в 
кількості 65 шт. 

Для підготовки до наступного опалювального сезону на капітальний 
ремонт мереж теплопостачання підприємству з місцевого бюджету виділено 
765 тис.грн.  

На даний час замінено 145 п.м тепломереж з застосуванням труб ППУ. 
На всіх котельнях підприємства встановлені прилади обліку теплової енергії, 
газу та прилади обліку холодної води.  

Основною проблемою в галузі теплопостачання залишається 
заборгованість за спожитий природний газ, яка станом на 01.07.2013 року 
складає біля 32 млн. грн. 

Забезпечення належного рівня водопостачання та водовідведення: 
             На поповнення статутного капіталу КП «Водоканал» з місцевого 
бюджету передбачено виділити 1155 тис.грн., з яких 200 тис.грн. на 
капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж, 205 тис.грн. на 
реконструкцію котельні підприємства та 700 тис.грн. на придбання 
екскаватора.  

На даний час проведено заміну 185 м аварійних мереж водопроводу,  
185 м системи водовідведення та проведена реконструкція котельні 
підприємства з встановленням твердопаливного котла, працюючого на 
альтернативних видах палива.    

В звітному періоді встановлено 293 квартирних лічильників обліку 
холодної води (68% до загальної кількості користувачів). Залишається 640 
житлових будинки без по будинкових засобах обліку. На підприємствах міста 
встановлено 548 лічильники. 

До Міністерства екології та природних ресурсів України направлена 
проектно-кошторисна документацію та підготовлена відповідна документація 
на фінансування в 2013 році за рахунок державного бюджету проекту 
«Реконструкція очисних споруд каналізації»  вартістю 12,3 млн.грн. 
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Згідно рішення обласної ради від 09.04.2013 року «Про затвердження 
кошторису витрат обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища на 2013 рік» передбачено виділити КП «Водоканал» 909 тис. грн. 
на «Технічне переоснащення із заміною аварійних решіток та решітки тонкого 
очищення стічних вод». 

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

На впорядкування міських доріг з державного бюджету виділено 1,58 
млн.грн. на капітальний ремонт доріг та 0,74 млн.грн. на поточний ремонт . 

За рахунок державної субвенції та коштів місцевого бюджету виконано 
капітальний і поточний ремонт доріг та вулиць площею 21,4 ти.м² (вулиці 
Красіна, Гастело, Мельника, П.Комуни, Котовського, Горького, Жмаченка, 
Кооперативна, Базарна площа, площа Комсомолу). Нанесено дорожньої 
розмітки протяжністю 16,7 км.  

В цьому році активізувались роботи по відновленню асфальтного 
покриття на прибудинкових територіях після розкопок, які проводяться 
підприємствами  КП «Теплозабезпечення», КП «Водоканал» та Коростенський 
РЕМ. 

З місцевого бюджету виділено 796 тис.грн. на капітальний ремонт 
асфальтного покриття прибудинкових територій Замовлено проектно-
кошторисну документацію на виконання цих робіт.       

При будівництві об’єктів значна уваги звертається на облаштування 
сучасної світлової реклами, квітників, газонів, пандусів для забезпечення 
доступу людей з обмеженими фізичними можливостями.  

 Впорядкування місць відпочинку громадян, озеленення міста 
   В звітному періоді продовжувалися роботи по реконструкції об’єктів 
парку ім. М.Островського. На даний час  на території парку виконані роботи з 
асфальтування пішохідних доріжок та облаштоване освітлення центральної  
алеї на вході до парку. Всього з міського бюджету на реконструкцію та 
будівництво його об’єктів  виділено 100тис. грн.  
 Проведені роботи з реконструкції площі перед міським будинком 
культури з перенесенням пам’ятника Т.Шевченку. На ці заходи з місцевого 
бюджету виділено 500 тис.грн. 
 На об’єктах благоустрою виконано догляд за квітниками –1936м², 
омолодження та кронування дерев – 258 од.; зрізка аварійних дерев – 24 шт.,  
викошування газонів  –104тис.м2;; формувальному обрізуванню живоплоту 
3,3тис. кв.м.  на 5,03тис. грн.  Підприємствами, установами та організаціями 
міста весною висаджено 241 дерево та 1027 кущів.  
 Покращення зовнішнього вигляду житлового фонду, подовження 
терміну експлуатації конструктивних елементів будинків.  

          На проведення поточного ремонту житлового фонду витрачено 2,3 
млн.грн., планово попереджувальний ремонт виконаний на 31 будинку. Для 
порівнянні в минулому році ці показники становили 2,2 млн.грн. та 33 
відповідно.   
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В 2013 році з місцевого бюджету передбачено виділити 1110 тис.грн. 
на капітальний ремонт будинків комунальної власності та на проведення 
капітальних ремонтів в будинках ОСББ. На даний час виготовлено проектно-
кошторисну документацію, яка проходить експертизу та підписані попередні 
договори з мешканцями будинків на дольову участь у фінансуванні 
капітального ремонту. Капітальний ремонт житлових будинків виконується 
лише за умови дольової участі мешканців в його проведенні.  
     Для надання допомоги ОСББ з місцевого бюджету в 2013 році виділені 
кошти на капітальний ремонт житлового фонду будинків 16 та 20 по вулиці 
Гастелло. 

 Забезпечення чистоти міста. 
Згідно рішення виконавчого комітету єдиним виконавцем послуг зі 

збирання та перевезення твердих побутових відходів визначене комунальне 
виробничо-господарське підприємство.  

Продовжується робота по укладанню договорів на вивіз ТПВ з 
будинків приватного сектору. Станом на 01.07.2013 року укладено 5032 
договорів на 193 вулицях приватного сектору.  Продовжується реалізація 
проекту з роздільного збору ТПВ. За звітний період зібрано та здано 
переробникам: 134,5 м³ паперу, 453 м³ полімерів, 97,7 м³ склобою,  

В місцевому бюджеті на 2013 рік передбачені кошти в сумі 70 тис.грн 
на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ, але в зв’язку зі змінами в 
законодавстві процедура їх ліквідації  стала більш довготривалою.  

З метою недопущення засмічення берегів р. Уж  проводяться перевірки 
санітарного стану берегової зони. Для проведення рейдів залучені 
представники міліції, ДАІ, санітарно-епідеміологічної служби. 

Проведення заходів з благоустрою та санітарний стан територій 
контролюється працівниками виконкому, комунальних підприємств, інспекції 
з благоустрою та комунальної установи «Служба охорони громадського 
порядку  «Яструб».  Лише інспекцією з благоустрою  в 2013році проведено 121 
рейд та 507 перевірок з питань благоустрою, видано 245 попереджень та 
складено 62 протоколи.  

До цільового фонду «Коростень мій» на покращення санітарного та 
екологічного стану річки надійшло 30 тис. грн. благодійних внесків (в 
аналогічному періоді 2012 року – 17,0 тис.грн.).  

На утримання безпритульних тварин в 2013 році в місцевому бюджеті 
передбачено 100 тис.грн. Виготовлена проектно-кошторисна документація на 
будівництво притулку вартістю близько 2 млн.грн. На жаль, в зв’язку з діючим 
законодавством в цій сфері, питання безпритульних собак на міських 
територіях залишається дуже гострим та потребує негайного вирішення.   

Вдосконалення ритуальних послуг та благоустрій місць поховань 
Протягом 2013 року проведені роботи по благоустрою та утриманню 5 

кладовищ на загальну суму 71,6 тис. грн. Перед поминальними днями на всіх 5 
міських кладовищах проведені роботи з їх благоустрою. Під постійним 
контролем житлово-комунальних підприємств перебуває санітарний стан 
братських могил, меморіальних комплексів та місця почесних поховань. 
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Тарифна політика. 
В звітному періоді затверджені нові тарифи на послуги з утримання 

будинків, споруд та прибудинкових територій, які в середньому збільшились 
по місту на 15%.  

Підприємства ЖКК продовжується робота з боржниками за несплачені 
послуги. Станом на 01.07.2013 року укладено 89 угод на добровільне 
погашення боргу на суму 66,0 тис.грн. в звітному періоді надіслано 121 лист 
керівникам підприємств, де працюють боржники, та 15,4 тис. письмових 
попереджень безпосередньо боржникам  

Подано до суду 840 позовних заяв на суму 2,7 млн.грн, задоволено 
майже 50% заяв, а саме  419 заяв на суму 1,1 млн.грн.  

Оплата населенням 
житлово-комунальних 

послуг 

Рівень оплати 
населенням з 

початку року у % 

Заборгованість 
населення з платежів на 
1.06.2013 р. , (тис.грн.) 

Житомирська область 101,7 152896,3 
м.Житомир 103,1 86843,5 
м.Бердичів 97,2 11304,5 
м.Коростень 101,8 19063,8 
м.Малин 98,2 4684,1 
м.Нов.-Волинський 106,2 3053,9 

 

19. Зміцнення законності і правопорядку, захисту 
прав і свобод громадян 

В І півріччі 2013 року до Коростенського відділу міліції надійшло 2638 
заяв, повідомлення та іншої інформації про злочини та події, що на 183 заяви 
(або 107,5%) більше ніж в минулому році. 

Із загальної кількості отриманих повідомлень було зареєстровано316 (в 
2012 р -  425), що на 25,6% менше минулого року.  

Із загальної кількості отриманих заяв і повідомлень в поточному році 
зареєстровано 316 заяв і повідомлень з ознаками кримінального 
правопорушення, проти 425 злочинів а 2012 році (-25,6%).  

Майже втричі відбулося зменшення особливо тяжких злочинів – 6, проти 
14 в 2012ці. Відбулося зменшення особливо тяжких злочинів – 112, проти 
168 в 2012, злочинів середньої тяжкості  - 113, проти 167 в 2012 році та 
злочинів невеликої тяжкості  - 85, проти 76 в 2012 році.  

За видами злочинів відбулося зменшення крадіжок з квартир, грабежів 
та розбійних нападів. В свою чергу майже вдвічі відбулося збільшення фактів 
пов’язаних з шахрайськими діями. 

Завдячуючи проведеним заходам, спрямованих на боротьбу з 
незаконним обігом наркотиків, підконтрольних медпрепаратів і 
психотропних речовин на території Коростенщини виявлено 29 фактів з їх 
незаконним обігом, проти 3 в 2012 році.    
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Показник  І півр. 
2013 р 

І півр. 
 2012 р  

2013 р у % 
до 2012 р  

Надійшло заяв, повідомлень та іншої інформації  2638 2455 107,4 
Зареєстровано злочинів  316 425 74,3 
Скоєно  
особливо тяжких злочинів  
тяжких злочинів  
злочинів середньої тяжкості  

 
6 

112 
111 

 
14 
168 
167 

 
42,8 
76,2 
66,5 

Злочинів невеликої тяжкості  85 76 111,8 
Здійснено  
умисних вбивств  
умисних тяжких тілесних ушкоджень 

 
1 
- 

 
5 
8 

 
20,0 

- 
Здійснено крадіжок, в тому числі  
з квартир  

128 
18 

209 
28 

61,2 
64,3 

 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради      В.Ходаківський  


