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двадцять дев’ята  сесія VІ скликання 

 

від  26.12.2013 р. №________ 
 

Про  затвердження програми 
економічного та соціального 
розвитку міста Коростеня  на 2014 рік.   
 

Розглянувши проект Програми економічного та соціального розвитку 
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Коростеня на 2014 рік.  
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Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                       В. Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                                                      О.Ясинецький 

 
Начальник управління економіки                                                                           О.Жилін 

 
Начальник відділу місцевого економічного розвитку                                           Н.Лискова 
  
Начальник юридичного відділу                                                Т.Камінська                                     
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1. Промисловість та інноваційний розвиток  
На фоні спаду промислового виробництва в державі в цілому, робота 

більшості промислових підприємств міста Коростеня була стабільною, що 
забезпечило зростання обсягу виробництва на рівні 6% за підсумками 9 
місяців 2013 року.  

Найбільший приріст за підсумками звітного періоду забезпечили 
наступні галузі промисловості:  

 деревообробна – на 45,4% (ПрАТ «Коростенський завод МДФ»); 
 добувна – на 24,9% (ПАТ «Коростенський кар’єр»);  
 металургійна – на 12,5% (ПрАТ «ТЗ«Трубосталь»). 
Проблемні питання розвитку: 
 фізично і морально застарілі основні фонди, відсутність достатніх 

коштів для оновлення та технічного переоснащення виробництва, низька 
ефективність використання виробничих площ, і, як наслідок, низька 
конкурентоспроможність продукції (особливо на зовнішніх ринках); 

 недостатній рівень попиту на продукцію базових галузей 
промисловості; 

 недостатній рівень залучення інвестицій (як внутрішніх, так і 
іноземних), високі відсоткові ставки по банківських кредитах; 

 слабка державна політика щодо підтримки розвитку промисловості. 
Основні напрямки розвитку: 
 розширення асортименту продукції промислових підприємств, 

підвищення її якості та конкурентоспроможності; 
 технічне переозброєння та реконструкція застарілих виробництв, 

впровадження передової техніки та технології; 
 розвиток ефективної виробничої інфраструктури, в т.ч. за рахунок 

розбудови індустріального парку «Коростень» та включення його в Реєстр 
індустріальних парків; 

 сприяння в участі промислових підприємств у виставково-
ярмаркових заходах місцевого, регіонального, загальнонаціонального та 
міжнародного значення.; 

 здійснення моніторингу стану промислового виробництва з метою 
забезпечення аналізу тенденцій та своєчасного реагування на проблемні 
ситуації. 

Очікувані результати: 
 зростання обсягів виробництва продукції на рівні не менше 5%, 

порівняно з попереднім роком; 
 ефективне використання виробничих потужностей промислових 

підприємств, в тому числі і незадіяних. 
 стабільність надходжень до бюджету. 
Найбільші обсяги виробництва очікуються на підприємствах 

деревообробної, добувної, машинобудівної, металургійної промисловості та у 
виробництві інших неметалевих виробів.  
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Помітне скорочення обсягів виробництва (на 30%) прогнозується у 
хімічній промисловості на підприємстві ПП«ФФ«НВО«Ельфа» в зв’язку з 
перенесенням частини виробничих потужностей з України. 

Показники 2013 рік 
план 

2013 рік 
факт 

 за 9 міс.  
2014 рік 
прогноз 

2014 р. до 
2013 р., % 

Обсяг реалізованої промислової продукції у 
діючих цінах, млн. грн.  1700,0 1015,6 1575,0  х 

Обсяг виробництва продукції 
промисловості у діючих цінах у % до 
попереднього року, у тому числі по галузях: 

110,0 106,1 105,0 х 

Добувна промисловість, % 110,0 124,9 105,0 х 
Переробна промисловість, в тому числі:  108,6 105,7 105,0 х 
Виробництво харчових продуктів, % 103,4 89,7 101,6 х 
Хімічна промисловість, %  108,0 105,5 85,3 х 
Машинобудування,% 111,8 76,8 100,0 х 
Металургійне виробництво, %  106,0 112,5 110,0 х 
Легка промисловість, %  100,3 101,9 101,0 х 
Целюлозно-паперова промисловість,% 115,1 91,1 100,0 х 
Виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції, %  114,7 51,8 142,8 х 

Деревообробна промисловість, % 110,0 145,4 105,0 х 
Виробництво електричного, електронного, 
оптичного устаткування, %  106,7 106,7 101,0 х 

Виробництво гумових та пластмасових 
виробів, % 110,1 70,1 102,0 х 

Чисельність працюючих, чоловік  3650 3358 3350 99,8 

Середня заробітна плата, грн. 3450,0 2809,9 3025,0 107,6 
Загальний обсяг коштів, передбачений у 2014 році на фінансування 

проектів по модернізації промислового виробництва, очікується на рівні 23,5 
млн. грн. та буде забезпечений за рахунок власних коштів підприємств 
наступних галузей: 

Добувна промисловість: у 2014 році буде продовжена робота у 
напрямку оновлення основного виробничого устаткування на ПАТ 
„Коростенський кар’єр” з метою збільшення виробничих потужностей 
підприємства. 

Машинобудування: у 2014 рік на ПАТ „Коростенський завод хімічного 
машинобудування” заплановано придбання нового обладнання для 
впровадження у виробництво нового способу зварювання.  

Металургійна промисловість: за рахунок розширення асортименту 
продукції та освоєння двох нових видів труб на ПрАТ „ТЗ „Трубосталь” 
планується збільшення обсягів виробництва продукції до 10%. 

Харчова промисловість: в рамках оновлення основних фондів ПАТ 
«Коростенський хлібозавод» планує придбання та встановлення 2-х 
хлібопекарських печей протягом 2014 року. 
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Виробництво іншої неметалевої продукції: придбання нового 
обладнання та запуск лінії по виробництву плит перекриття на ПАТ 
„Коростенський завод залізобетонних шпал” (за умови наявності 
фінансування). 

Враховуючи скорочення кількості працюючих у промисловості у 2013 
році в деяких галузях промисловості, очікувана кількість робітників на 
промислових підприємствах у звітному році залишається нижче 
запланованого рівня. У 2014 році збільшення кількості працюючих не 
очікується.  

Середньорічний розмір заробітної плати на промислових 
підприємствах міста у 2014 році очікується на рівні близько 3 025,0 грн., що 
на 7% більше, ніж у 2013 році. Підвищення заробітної плати планується 
основним чином за рахунок зростання мінімального рівня заробітної плати. 

 
2. Архітектура та містобудування  
Проблемні питання 
 відсутність коштів для виготовлення детальних планів забудови та 

зонування.  
Основні напрямки розвитку:  
 з метою розширення інвестиційної привабливості та збільшення в 

місті обсягів реалізації програми доступного житла вирішити питання 
розробки детального плану територій багатоповерхової забудови на розі вул. 
Гастелло-Грушевського. 

 виготовлення плану зонування міста (для виготовлення ліцензійною 
організацією необхідно фінансування в сумі 800 тис. грн.). 

 виготовлення історико-архітектурного плану міста Київським 
науково-дослідним інститутом «Проектреконструкція» (необхідно 
фінансування – 350-400 тис. грн.).  

 виготовлення детальних планів територій садибної забудови по 
ву.Чолівській та завершення роботи по пров. В.Котика (необхідність 
фінанувсання 50-70 тис.грн.).  

 опрацювати можливість корегування генерального плану міста по 
проблемних ділянках де є потреба змінення цільового використання. 
Київський проектний інститут «Діпромісто» - 300-400 тис. грн. 

 
3. Транспортний комплекс міста і зв’язок 
Автомобільний транспорт 

Протягом 2013 року міською владою здійснювалися заходи, спрямовані 
на подальше вдосконалення маршрутної мережі, забезпечення належної 
якості обслуговування пасажирів, посилення контролю за якістю 
пасажирських перевезень. 
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 Автобусна мережа міста в 2013 році 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. 

Всі автобуси, які працюють на міських маршрутах обладнані 
приладами GPS-спостереження. 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.  

За участю благодійного фонду «Віра. Надія. Любов» та 
автоперевізників міста придбано та облаштовано автомобіль служби 
«Соціальне таксі» підйомником для перевезення осіб з обмеженими 
фізичними можливостями. Служба перевозить одиноких інвалідів 
безкоштовно, виконуючи в середньому обслуговування 12 викликів на 
місяць. 

Проблемні питання розвитку: 
 недостатність коштів та недосконалість механізму компенсації 

перевізникам втрат доходів від пільгового перевезення пасажирів; 
 недостатній розвиток транспортної інфраструктури міста, в т.ч. в 

результаті обмеженого фінансування (дорожнє покриття, освітлення тощо); 
 зростання цін на основні складові тарифу на проїзд в 

автомобільному транспорті міста.  
Головною метою на 2014 рік є забезпечення зручного та безпечного 

перевезення пасажирів міським транспортом загального користування 
відповідно до встановлених нормативів і стандартів. 

Пріоритетні завдання на 2014 рік:   
 забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку 

міського автомобільного транспорту загального користування;  
 забезпечення контролю за виконанням договірних умов 

перевізниками з метою надання населенню якісних послуг в сфері 
пасажирських перевезень; 

 створення оптимальної системи пасажирських перевезень, яка дає можливість 
забезпечити право на безкоштовний проїзд пільгових категорій пасажирів у міських 
автобусах та компенсувати на належному рівні витрати перевізників, які здійснюють такі 
перевезення;  

Основні заходи: 
 оптимізація існуючої мережі автобусних маршрутів, вдосконалення 

розкладів руху міського автотранспорту; 
 забезпечення безкоштовного проїзду у міському транспорті 

пільговим категоріям пасажирів в рамках виділених коштів субвенції з 
державного бюджету на компенсацію витрат;  

 приведення тарифу на перевезення до економічно обґрунтованого 
рівня; 
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 організація ефективного управління міським пасажирським 
транспортом шляхом програми диспетчерського контролю за допомогою 
приладів GPS-спостереження; 

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

 здійснення заходів для посилення контролю за безпекою руху 
міського автомобільного транспорту та технічним станом транспортних 
засобів, які виходять на маршрути (спільно з органами ДАІ);  

 реконструкція приміщення діючого автовокзалу міста.  
Очікувані результати:  
 підвищення якості надання послуг при перевезенні пасажирів; 
 підвищення безпеки руху міського пасажирського транспорту; 
 зменшення скарг пасажирів на незадовільний рівень транспортного 

обслуговування.  
Залізничний транспорт  
Згідно даних Коростенської дирекції залізничних перевезень 

очікуваний обсяг вантажо- та пасажирообігу у 2013 році буде стабільним та 
перевищить аналогічні показники 2012 року на декілька відсотків.  

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

На дільницях Південно-Західної залізниці електронні проїзні 
документи були впроваджені на поїзд № 11/12 «Київ-Сімферополь-Київ» з 1 
жовтня 2013 року.  

Південно-Західна залізниця надалі збільшуватиме перелік поїздів, на 
які буде поширюватися дія електронних проїзних документів, в т.ч. мешканці 
нашого міста також зможуть скористатися цією послугою. 

Проблемні питання розвитку: 
 збитковість пасажирських перевезень у приміському сполученні 

внаслідок недосконалого механізму компенсації витрат за пільгові 
перевезення пасажирів;; 

 моральне та технічне старіння рухомого складу. 
Пріоритетні завдання на 2014 рік:  
 з метою посилення дисципліни оплати пасажирами проїзних 

документів по станції Коростень передбачено встановлення турнікетів та 
парканів; 

 забезпечення виконання планів по обсягам перевезень пасажирів та 
вантажів; 

  збільшення навантаження та перевезення вантажів. 
Зв’язок та інформаційні технології 
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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 
конкурентного середовища. 

Продовжується впровадження інформаційних технологій у щоденне 
життя мешканців міста.  За підсумками 2013 року в місті працює 22 точки 
безпровідного доступу до мережі Інтернет.  

Надаються послуги мобільного та  3G интернету стандарту CDMA 
(компанія „Інтертелеком”). 

Проблемні питання розвитку галузі: 
 зниження обсягів послуг стаціонарного телефонного зв'язку (в 

першу чергу, міжнародної та міжміської телефонії) внаслідок переходу 
великої кількості абонентів до операторів мобільного зв'язку; 

 повільне впровадження інформаційних технологій в усі сфери 
суспільного життя, в т.ч. в діяльність органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування.   

Пріоритетні завдання на 2014 рік:  
 покращення якості надання послуг зв’язку; 
 поступове впровадження інноваційних технологій, зокрема 

збільшення точок WI-FI; 
 подальший розвиток в місті широкосмугового доступу до мережі 

Інтернет; 
 популяризація та збільшення частки сучасних видів послуг, які 

надаються відділеннями поштового зв`язку 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. 
 

4. Зовнішньоекономічна діяльність  
Внаслідок реорганізації митних та податкових органів в єдину  

структуру до складу митного поста «Коростень» увійшло два структурних 
підрозділи: один з яких проводить митне оформлення вантажів, що 
надходять на адреси учасників зовнішньоекономічної діяльності, які 
перебувають на обліку на митному посту «Коростень» та відділ митного 
оформлення, розташований в міжнародному п/п «Виступовичі-Словечене» на 
станції Коростень, який виконує функції з пропуску вантажів, які 
переміщуються вантажним залізничним транспортом через митний кордон 
України.  
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Проблемні питання розвитку:  
 митний пост «Коростень» не є юридичною особою, що в свою чергу 

зменшило надходження до міського бюджету в частині екологічного податку 
майже на 25 млн.грн.; 

 невеликий досвід та обмеженість знань щодо виходу на зовнішні 
ринки у більшості підприємств, низький рівень міжнародної маркетингової 
діяльності; 

 низька конкурентоспроможність окремих видів продукції 
виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання.  

 переважання  в структурі експорту товарів з незначною доданою 
вартістю.  
 Основні напрямки розвитку:  

 розширення позитивного міжнародного іміджу міста; 
 нарощування експортного потенціалу та створення умов для 

активізації зовнішньоекономічної діяльності.    
 Очікувані результати: 

 забезпечення економічних інтересів  регіонів на зовнішніх ринках.  
 збільшення обсягу експорту та збереження позитивного сальду 

зовнішньої торгівлі;  
 збільшення на 9% митних платежів по відношенню до 2013 року 

(але на 25% менше ніж було в 2012 році).  
 
5. Інвестиційна політика 
Проблемні питання розвитку  
 затягнена процедура на етапі оформлення першопочаткової 

документації для відведення та оформлення оренди або купівлі земельних 
ділянок потенційним інвесторам для впровадження інвестиційного проекту; 

 недостатня кількість дієвих важелів стимулювання інвестиційної 
діяльності; 

 нестабільність і непередбачуваність податкової системи, що 
призводить до високих податкових ризиків для бізнесу й обмежує 
можливість середньо- і довгострокового планування; 

 недосконалість механізмів державно-приватного партнерства; 
 відсутній дієвий механізм компенсації витрат інвесторам на 

підключення енергопотужностей, необхідних для реалізації нових 
інвестиційних проектів та забезпечення подальшої діяльності виробництв. 
 Пріоритетні напрямки розвитку на 2014 рік 

 підвищення інвестиційної привабливості міста за рахунок 
функціонування  стабільного економічного середовища; 

 систематичне оновлення баз даних інвестиційних пропозицій у 
пріоритетних сферах інвестування, вільних об’єктів нерухомості, земельних 
ділянок тощо; 
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 просування концептуального дизайну індустріального парку 
«Коростень». Включення індустріального парку «Коростень» в Реєстр 
індустріальних парків;   

 участь в інвестиційних форумах, ярмарках, семінарах та 
конференціях  в Україні та за кордоном; 

 робота «Єдиного інвестиційного вікна» при Державному агентстві з 
інвестицій та управління національними проектами України, що забезпечить 
персональний супровід, надання якісних послуг та створення комфортних 
умов для стратегічних інвесторів, які планують інвестувати в економіку 
України. 

Інструмент виконання 
Загальноміська програма по залученню інвестицій та просування 

позитивного іміджу міста  Коростеня  на 2014 рік  
Очікувані результати:  
 збільшення обсягу загальних інвестицій в основний капітал та 

прямих іноземних інвестицій в економіку міста;   
 підтвердження  інвестиційного рейтингу м. Коростеня; 
 внесення Коростенської індустріального парку до Реєстру 

індустріальних парків України;  
 розвиток територію індустріального парку «Коростень».  
 
6. Розвиток підприємництва 
 На кінець 2013 року в місті зареєстровано 777 юридичних осіб та 3825 

суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.  Через єдиний 
дозвільний офіс, на кінець 2013 року видається 9 видів документів 
дозвільного характеру. Кількість звернень суб’єктів господарювання до 
дозвільного центру міста Коростеня та кількість виданих документів 
дозвільного характеру зменшилась майже в 3 рази, в зв’язку з спрощенням 
дозвільних процедур на законодавчому рівні та скасуванням деяких дозволів. 
  
 Проблемні питання розвитку: 

 недосконалість та обтяжливість діючої системи оподаткування та 
загальнообов’язкового соціального страхування для суб’єктів малого 
підприємництва; 

 низькі можливості доступу суб’єктів малого і середнього 
підприємництва до кредитних ресурсів; 

 низька освіченість підприємців з різних аспектів їх діяльності, та не 
бажання приймати участь в семінарах та тренінгах на дану тематику;  

 низькі темпи спрощення процедур отримання документів 
дозвільного характеру з боку центральних органів виконавчої влади, що 
негативно відображається також на відносинах місцевих дозвільних органів з 
суб’єктами малого підприємництва;  

 нерозвиненість інфраструктури підтримки підприємництва та 
відсутність державного стимулювання її розвитку. 
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 Основні напрямки розвитку:   
 створення сприятливого середовища для здійснення 

підприємницької діяльності; 
 спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру 

через єдиний дозвільний офіс; 
 підготовка кадрів для сфери підприємництва, підвищення рівня 

правових та економічних знань підприємців; 
 інформаційно-консультативна підтримка суб’єктів підприємництва; 
 збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності, 

зростання обсягів виробництва продукції (робіт, послуг); 
 створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення 

інвестицій у виробничу та інноваційну сферу; 
 підвищення рівня зайнятості населення міста. 
Інструменти виконання: 
Загальноміська програма по підтримці розвитку малого 

підприємництва в м. Коростені  на 2014 рік. 
Очікувані результати:  
 покращення підприємницького середовища шляхом проведення 

заходів з дерегуляції підприємницької діяльності;  
 підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня кадрів для сфери 

малого та середнього підприємництва;   
 збільшення кількості малих підприємств; 
 збільшення кількості зайнятих працівників у малому та середньому 

підприємництві; 
 зростання податкових надходжень  до бюджетів усіх рівнів; 
 дотримання законодавства щодо здійснення регуляторної політики.  

Показники 2012 рік 
звіт 

2013 рік 
очік. 

2014 рік  
прогноз 

2014 р. у % 
до 2013 р. 

Кількість суб’єктів підприємницької 
діяльності - юридичних осіб 

754 770 780 101 

Обсяг реалізованої промислової 
продукції,  млн. грн. 

1 391,0 1 465,0 1 575,0 108 

Кількість суб’єктів підприємницької 
діяльності - фізичних осіб 

3889 3900 3900 100 

Кількість безробітних громадян, що 
започаткували власну справу та отримали 
одноразову допомогу, тис. грн. 

14 
100,3 

14 
176,1 

14 
180,0 

100 
102 

 
7. Демографічна ситуація 
В демографічному розвитку міста зберігаються тенденції попередніх 

періодів. Очікується, що за підсумками 2013 року чисельність постійного 
населення м. Коростеня становитиме близько 65,9 тис. чоловік. Приріст 
населення спостерігається за рахунок народжуваності та міграції населення.   

Проблемні питання розвитку: 
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 перевищення показника смертності над народжуваністю; 
 збільшення показників розповсюдженості і захворюваності всіма 

видами захворювань жителів міста; 
 старіння населення та зниження рівня життя населення. 
Головні цілі розвитку: 
 подолання тенденції збільшення рівня смертності населення над 

народжуваністю; 
 забезпечення якості життя та створення сприятливого середовища 

для демографічного відтворення населення;   
 популяризація здорового способу життя.  
Очікувані результати 
Протягом 2014 року планується стабільна ситуація щодо чисельності 

населення в місті. Очікується, що за підсумками року середньорічна 
чисельність постійного населення значно не зміниться і залишиться на рівні 
65,9 тис. осіб. 
 

Показники 
 

2012 
звіт   

2013  
очікувані 

2014  
прогноз 

2014 р.  у 
% до 2013р 

Середньорічна чисельність постійного 
населення, тис. чол. 

65,8 65,9 65,9 100 

Середньорічна чисельність наявного 
населення, тис. чол. 

65,6 65,6 65,6 100 

Кількість народжених,  осіб 718 720 725 101 
Кількість померлих, осіб 991 960 950 99,0 

Природне скорочення, осіб -273 -240 -225 94,0 

Міграція населення (всі потоки), 
одиниць 

+142 +160 +175 109 

 
 

8. Грошові доходи та заробітна плата 
В 2013 році середньомісячна заробітна плата по місту становить 2763 

грн. що на 6,9% більше показника 2012 року, а також на 10,9% більше в 
порівнянні з середньомісячною заробітною платою по області. Розмір 
мінімальної заробітної плати на кінець 2013 року становить - 1218 грн.  

Проблемні питання розвитку: 
 низький рівень заробітної плати у сфері малого бізнесу, торгівлі та 

громадського харчування; 
 виплата заробітної плати в «конвертах» без сплати відповідних 

відрахувань до бюджетів, внаслідок великого навантаження на фонд 
заробітної плати; 

 своєчасність виплати заробітної плати на підприємствах міста.  
Основні напрямки діяльності:  
 своєчасність виплати суб’єктами господарювання заробітної плати в 

розмірі не меншому ніж законодавчо встановлений мінімальний розмір; 
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 поліпшення матеріального та соціального становища працюючих 
громадян; 

 попередження виникнення заборгованості з виплати заробітної 
плати; 

 здійснення контролю за дотриманням законодавства з праці; 
 робота міської комісії з питань погашення заборгованості з 

заробітної плати та забезпечення своєчасності сплати податків та зборів до 
місцевих бюджетів; робочої групи з питань легалізації виплати заробітної 
плати та зайнятості населення.  

Очікувані результати 
 підвищення заробітної плати протягом 2014 року планується за 

рахунок розвитку галузей економіки міста, створення нових робочих місць та 
за рахунок підвищення мінімального рівня заробітної плати.  

 Очікується, що середній річний дохід в розрахунку на одного 
жителя міста за підсумками 2014 року становитиме 17,3 тис.грн.  

 Зростання у порівнянні з 2013 роком відбудеться за рахунок 
збільшення розміру мінімальної заробітної плати - 8%, виплат допомоги 
сім’ям з дітьми та інвалідам з дитинства - 20%, виплат з фонду соціального 
страхування по тимчасовому безробіттю - 9%, виплат по субсидіям - 7%. 
Найменше зростання планується в пенсійному забезпечені і становитиме 
лише 5%.  

Показники 
 

2012 рік 
звіт 

2013 рік 
очікувані  

2014 рік 
прогноз 

2014 р.  у 
% до 2013р 

Річний дохід в розрахунку на одного 
жителя, тис. грн 

 
15,9 

 
16,5 

 
17,3 

 
105 

Середній розмір заробітної плати по 
місту, грн.  

 
2676 

 
2800 

 
2950 

 
105 

Розмір мінімальної заробітної плати, грн. 1134 1218 1315 108 

 
9. Зайнятість населення та ринок праці 
На кінець 2013 року рух робочої сили через центр зайнятості складає 

3190 осіб, створено 570 нових робочих місць, що становить 47,5% планового 
показника. На вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 1135 
чоловік, в тому числі 10 безробітних отримали одноразову допомогу по 
безробіттю для започаткування власної справи на загальну суму 127,2 тис. 
грн. Навантаження на одне вільне робоче місце – 4 чоловіки.  

Проблемні питання розвитку: 
 низький рівень мотивації до праці та трудової активності населення; 
 недостатній професійно – кваліфікаційний склад кадрів; 
 склад безробітних не задовольняє кадрові вимоги роботодавців 

(відсутність попереднього досвіду трудової діяльності у безробітних); 
 працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення; 
 прийняття нових законодавчих актів, які б стимулювали людей до 

праці. 
Інструменти виконання:  
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Програма зайнятості населення м. Коростеня на 2013 – 2017 роки.  
 
Основні напрямки діяльності:  
 сприяння повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості 

населення, спрямованій на підвищення рівня його життя;    
 забезпечення збереження ефективно функціонуючих і створення 

нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці на 
підприємствах, в установах та організаціях міста усіх форм власності; 

 вирішення соціальних проблем через розвиток підприємництва та 
сприяння самозайнятості населення; 

 сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і 
не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці; 

 проведення компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям 
при працевлаштуванні на нові робочі місця безробітних, які мають додаткові 
гарантії; 

 легалізація зайнятості населення. 
Очікувані результати 
 заплановано створення в усіх сферах економічної діяльності 1,2 тис. 

нових робочих місць та працевлаштування 1,7 тис. осіб;  
 забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації 240 особам; надання профорієнтаційних послуг більше 4,0 тис. 
осіб; залучення до громадських робіт 200 безробітних;  

 вдосконалення надання профорієнтаційних послуг населенню 
планується за принципом адресності, наданні конкретної допомоги 
безробітним та роботодавцям з урахуванням особливостей на ринку праці;  

 забезпечення в плати одноразової допомоги з безробіття для 
організації власної справи;  

 професійна підготовка безробітних здійснюватиметься під 
конкретні замовлення роботодавців з обов’язковим працевлаштуванням після 
навчання.  

Найменування показника 2012 рік 
звіт 

2013 рік 
очікувані 

2014 рік 
прогноз 

2014 р.  у 
% до 2013 

Кількість створених нових робочих місць в 
усіх сферах економічної діяльності  - 
всього  

1058 1200 1200 100 

Пропозиція робочої сили на кінець 
звітного періоду, осіб 1063 1085 1095 101 

Попит робочої сили на кінець звітного 
періоду, осіб 142 264 277 105 

Навантаженість на одне робоче місце 7 4 4 100 
Одноразову допомогу для започаткування 
власної справи отримали, осіб 14 14 14 100 

Виплачено одноразової допомоги для 
започаткування власної справи, тис. грн. 100,3 176,1 180,0 102 

Працевлаштовано незайнятих громадян 
через центр зайнятості 1709 1710 1725 101 

Середній розмір виплати по безробіттю, 
грн. 870,42 953,66 1043,52 109 

Через центр зайнятості профорієнтаційні 
послуги отримали, осіб 4962 4038 4038 100 

Залучено до участі в оплачуваних 
громадських роботах, осіб 

140 250 200 
 

80 
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10. Соціальний захист населення  
Державна політика в галузі соціального захисту населення в 2014 році, 

як і минулі роки буде спрямована на соціальну підтримку найбільш 
вразливих верств населення, а саме: ветеранів війни і праці, інвалідів, 
одиноких непрацездатних громадян та інших.  

Проблемні питання розвитку: 
 обмеженість сум державної субвенції на фінансування пільг для 

громадян, які користуються транспортними послугами;  
 негативний вплив на якість роботи в зв’язку з відсутністю 

належного приміщення та розміщення спеціалістів управління в двох 
приміщеннях для прийому та надання роз’яснень, консультацій  громадянам, 
а також представникам підприємств, установ і організацій з питань 
призначення та виплати всіх видів державних соціальних допомог, субсидій, 
пільг та компенсацій;  

 модернізація архіву управління, в зв’язку зі збільшенням особових 
справ отримувачів допомог, компенсацій та пільг, у яких тривалий термін 
зберігання; 

Основні напрямки діяльності  
 реалізація запланованих на 2014 рік заходів Програми «Турбота» - 

соціальний захист ветеранів війни, праці та інвалідів; 
 проведення виїзних консультацій в віддалені райони нашого міста, 

щодо роз’яснення діючого законодавства потенційним отримувачам 
державних допомог, субсидій та компенсацій; 

 продовження практики виявлення на ранній стадії сімей, які не 
забезпечують належних умов утримання та виховання дітей. Важливим 
напрямком роботи залишатиметься цільова адресність надання допомоги 
дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування; 

 здійснення контролю щодо дотримання законодавства з праці.  
Інструменти виконання 
Програма «Турбота» 
Очікувані результати 
 зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. 
 розміри державної соціальної допомоги  сім’ям з дітьми протягом 

року зростатимуть відповідно до зростання розмірів прожиткового мінімуму 
у 2014 році.  

 продовжена практика диференціації рівня забезпечення 
прожиткового мінімуму для різних категорій населення для призначення 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.  

 виконання заходів Програми «Турбота» забезпечить можливість 
отримати соціально незахищеним громадянам міста Коростеня різні види 
додаткових допомог, що дозволить пом’якшити соціальну напругу. 

 отримають житлову субсидію 2 756 коростенців, на суму 4,6 млн. 
грн.  
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 на виплату інших соціальних допомог та виплат передбачено 68,0 
млн. грн.  

          Показники 2012 рік, 
звіт 

2013 рік, 
очікувані 

2014 рік, 
прогноз 

2014 рік у % 
до 2013 р. 

Кількість чоловік, що отримали 
субсидію 2 608 2 713 2 756 101,6 

Розмір суми виплачених субсидій, 
млн. грн. 4,2 4,5 4,64 103,1 

Середній розмір субсидій, грн. 173,00 179,00 183,00 102,2 
Кількість чоловік, що отримали інші 
виплати та допомоги, 
на суму, млн. грн.  

3 746 
 

47,0 

4 088 
 

56,9 

4 471 
 

68,0 

109,4 
 

119,5 
Кількість одержувачів 
компенсаційних виплат - фізичних 
осіб, які надають соціальні послуги 
інвалідам та громадянам похилого 
віку (згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.04.2004 
року № 558 ) чол., 
на суму, тис. грн.  

 
 
 
 
 
 

285 
277,5 

 
 
 
 
 
 

263 
689,3 

 
 
 
 
 
 

303 
624,3 

 
 
 
 
 
 

115,2 
90,6 

Кількість пільгової категорії 
громадян, інформація про яких 
внесена до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру 
пільговиків (ветерани війни, праці, 
громадяни, які постраждали 
внаслідок аварії на ЧАЕС та інші 
пільговики) чол. 
на суму, тис. грн. 

 
 
 
 
 
 
 

36 351 
14 921,4 

 
 
 
 
 
 
 

36 482 
19 934,8 

 
 
 
 
 
 
 

36 882 
22 932,4 

 
 
 
 
 
 
 

101,0 
115,0 

 
Пенсійне забезпечення  
Проблемні питання: 
 наявність значної заборгованості із страхових внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в цілому, у тому числі і 
економічно активних платників; 

 на підприємства-банкрути припадає третина усіх боргів; 
 низька забезпеченість потреби на виплату пенсій власними 

коштами. 
Основні напрями діяльності: 
 вжиття всіх, передбачених чинним законодавством, заходів впливу 

на платників-боржників та їх посадових осіб з метою скорочення 
заборгованості перед Пенсійним фондом України. 

 своєчасний перерахунок визначених на державному рівні пенсій та 
допомог. 

Очікувані результати: 
Розмір середнього пенсійного забезпечення збільшиться на 4,6 % і 

становитиме 1465,0 грн.  
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Найменування показника 2012 рік 
звіт 

2013 рік 
очік. 

2014 рік 
прогноз 

2014 р.  у 
% до 2013 

Загальна потреба в коштах на виплату 
пенсій та грошової допомоги, млн.грн.  370,9 403,1 423,3 105,0 

Забезпеченість  потреби на виплату 
пенсій та грошової допомоги власними 
коштами, %  

52,4 48,6 47,1 96,9 

Середньорічна кількість одержувачів 
пенсій, тис.чол.   22,7 22,4 22,4 100,0 

Середньорічній розмір пенсій по 
місту, грн..   1 362,6 1 400,5 1 465,0 104,6 

 
Для підтримки життєдіяльності та соціальної активності пенсіонерів, 

інвалідів, ветеранів війни та праці в місті діє Територіальний центр 
соціального обслуговування.  

Відповідно до Програми заходів Центру на 2014 рік планується: 
 реалізація державної політики у сфері соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) незахищених верств населення міста; 
 проведення заходів із виявлення громадян і визначення їх 

індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні та наданні соціальних 
послуг; 

 формування електронної бази даних незахищених громадян; 
 участь у реалізації комплексних програм соціального 

обслуговування інвалідів, одиноких і малозабезпечених громадян, осіб 
похилого віку; 

 сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування та 
надання соціальних послуг громадянам за місцем їх проживання; 

 впровадження нових послуг (перукар, швачка, масаж)  
Протягом 2013 року Центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Віри, Надії, Любові» надав допомогу 50 дітям із соціально 
неспроможних сімей міста, із них 31 дитина повернута у сім’ї. 

Центром на 2014 рік планується: 
 надання комплексної соціально-психологічної, педагогічної, 

медичної, правової та інших видів допомог дітям, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, залишилися поза сімейним оточенням та 
зазнали насильства; 

 проведення профілактичної роботи та психологічної роботи з 
батьками; 

 розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної 
адаптації дітей для педагогічних та соціальних працівників і батьків; 

 добудова приміщення, а саме: спортивного залу та їдальні. 
В центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Джерело надії» 

отримали послуги реабілітації 31 дитина-інвалід. Термін реабілітації дітей від 
6 місяців до 1 року. 

Відповідно до плану розвитку центру на 2014 рік планується: 
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 розширити перелік послуг соціально-психологічної реабілітації; 
 організувати гуртки рукоділля. 

У Госписі Св’ятої Єлени протягом 2013 року надано медико-
соціальну допомогу 110 хворим. Для покращення обслуговування 
пацієнтів завершено ремонт в 12 палатах.   

В 2014 році з метою покращення умов перебування пацієнтів в 
Госписі, поліпшенню їх фізичного та психологічного стану планується  
завершити ремонт коридору; встановити систему очищення повітря; 
встановити ВЕБ-камери, виділити для харчового блоку окреме 
приміщення. 
                

11.   Охорона здоров’я населення   
 Проблемні питання розвитку 

 відсутність позитивних зрушень у демографічній ситуації, зростає 
демографічне навантаження на працездатне населення у зв’язку зі старінням 
населення; 

 залишаться складною ситуація із поширеністю захворюваності на 
ВІЛ-інфекцію та СНІД; 

 зростання темпів захворювання на серцево-судинну патологію, що 
призводить до двох третин всіх випадків смерті та третини випадків 
інвалідності; 

 не укомплектованість лікарями закладів первинної медико-
санітарної допомоги складає 30%. Також, є значна необхідність у дитячих 
урологах та гінекологах, бактеріологах, патологоанатомах, фтизіатрах на 
вторинному рівні надання медичної допомоги. 

 потреба в оновленні 40% обладнання у лікувально-профілактичних 
закладах охорони здоров’я області (у відповідності до табелю оснащення). 

 недостатній рівень профілактики соціально-значимих захворювань. 
 Основні напрямки розвитку: 

 подальший розвиток первинної медико-санітарної допомоги 
(поліпшення матеріально-технічної бази, кадрове забезпечення);  

 добудова хірургічного корпусу центральної міської лікарні;  
 подальша оптимізація стаціонарного ліжкового фонду та клінічне 

навантаження на заклади вторинної медичної допомоги;  
 підвищення ефективності та якості надання швидкої та невідкладної 

медичної допомоги; 
 удосконалення системи перинатальної охорони плода, розвитку 

перинатальних технологій, підвищення якості медичних послуг, що 
надаються дітям; 

 цілеспрямована профілактична робота медперсоналу щодо раннього 
виявлення соціально-небезпечних захворювань (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, 
онкологічні та серцево-судинні захворювання) з метою профілактики 
інвалідизації та передчасної смертності населення;  
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 активне впровадження нових медичних технологій, шляхом 
технічного переоснащення закладів, підготовки і навчання кадрів;  

 поліпшення проведення профілактичних оглядів та диспансерного 
спостереження населення. 
 Інструменти виконання: 

Регіональна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 
період до 2016 року. 

Обласна комплексна програма протидії захворювання на туберкульоз 
до 2016 року. 

Обласна програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 
2011-2016 роки. 

Національний план дій з реалізації Конвенції ООН про права інвалідів. 
Очікувані результати: 
Зниження рівня загальної захворюваності населення на 0,5%. 
Зниження показника смертності від СНІДу на 0,1%. 
Зниження смертності від онкологічних захворювань на 0,1%. 
Зниження рівня смертності населення на туберкульоз на 1,0%. 
Зниження смертності від інфарктів на 2,0%. 
Зниження смертності від інсультів на 0,5%. 
Зниження коефіцієнту дитячої смертності на 3,0%. 
 
12. Освіта та наука 
Навчально-виховні заклади протягом року працювали над реалізацією 

завдань забезпечення стабільного функціонування та стратегічного розвитку 
освіти  міста.   

Функціонує стала мережа дошкільних та загальноосвітніх навчальних 
закладів.  За підсумками обласної спартакіади школярів учні міста Коростеня 
вчетверте зайняли перше місце серед міст області.  

Проблемні питання: 
 актуальною залишається проблема охоплення до 85% дітей 

дошкільного віку та 100% дітей 5-річного віку дошкільною освітою. 
 гострою є проблема здоров’я дітей. Для задоволення освітніх потреб 

дітей з вадами фізичного та розумового розвитку необхідно збільшувати 
кількість груп компенсуючого типу.  

 залишається нагальною проблемою наявність двох змін у роботі 
окремих загальноосвітніх шкіл.  

 неналежне фінансування. Існує проблема високого ступеня 
зношеності матеріально-технічної та спортивної бази, навчального приладдя, 
інвентарю та шкільних меблів. Кожен навчально-виховний заклад потребує 
зміцнення та модернізації матеріально-технічної та навчальної бази. 

 харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій не 
відповідає фізіологічним нормам; 

Інструменти виконання: 
Програма розвитку освіти м.Коростеня на 2011-2015 рр. 
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Програма впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 
«Сто відсотків» до 2015 року. 
Програма розвитку дошкільної освіти м.Коростеня на період до 2017 
року.  
Програма «Вчитель». 
Проект ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». 
Основні напрямки діяльності:  
 створення сучасної бази для розвитку та удосконалення освіти. 
 оптимізація управління та організаційної структури системи освіти з 

урахуванням підвищення рівня суспільної мобільності, підвищення 
економічності та результативності системи освіти, її вплив на ринок праці. 

 удосконалення використання традиційних джерел бюджетного, 
економічного, ресурсного, матеріально-технічного та комп’ютерного 
інформаційного забезпечення освіти; залучення позабюджетних коштів на 
розвиток освіти. 

 здійснення заходів щодо соціального захисту всіх учасників 
навчально-виховного процесу. 

 поглиблення міжнародного співробітництва всіх ланок освітнього 
процесу, налагодження багатосторонніх зв’язків освітянських закладів і 
установ у реалізації міжнародних навчальних і наукових проектів, діяльності 
молодіжних організацій. 

 збільшення охоплення дітей дошкільною освітою до 75%, дітей 
п’ятирічного віку до 100%. 

 створення центру розвитку дитини на базі дошкільного навчального 
закладу №21. 

 відкриття груп компенсуючого типу для дітей з вадами у фізичному 
та розумовому розвитку; 

 оптимізувати систему позашкільної освіти, шляхом створення 
єдиного центру позашкільної освіти в місті, 

 виготовити проектно-кошторисну документацію на будівництво 
дитячого-навчального закладу, кошторисною вартістю 200,0 тис.грн. за 
рахунок коштів міського бюджету.   

 
Найменування показника 2012 рік 

звіт 
2013 рік 

очік. 
2014 рік 
прогноз 

2014 р.  у 
% до 2013 

Кількість навчальних закладів 
в них учнів 
вчителів 

14 
6781 
639 

14 
6990 
627 

14 
6700 
630 

100 
100,1 
100,4 

Кількість дошкільних закладів 
в них дітей 
вихователів 

22 
2519 
328 

22 
2550 
326 

22 
2570 
330 

100 
100,7 
101,2 

Кількість випускників 
з них з відзнакою 

750 
61 

540 
43 

420 
40 

77,8 
93 
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Кількість олімпіад, в яких взяли участь 
та отримано перемог: 
- обласних 
- всеукраїнських  

 
 

19/54 
6/0 

 
 

20/57 
4/2 

 
 

20/57 
3/2 

 
 

100/70,2 
100 

 
13. Культура, туризм, екскурсійна діяльність  
В звітному році в місті велика увага приділялась проблемам 

збереження історико-культурної спадщини. В рамках розвитку туризму 
туристично-інформаційним центром надавались інформаційні послуги для 
гостей міста, а також супроводжувались туристичні групи, які перебували в 
місті під час проведення загальноміських заходів. Забезпечувалось 
проведення загальноміських та державних заходів та свят.  
 Проблемні питання розвитку 

  обмежене та недостатнє фінансування галузі для оновлення 
матеріально-технічної бази установ культури та проведення презентаційних 
заходів; 

 недостатній рівень розвитку внутрішнього туризму; 
 недостатнє залучення інвестицій в розбудову туристичної 

інфраструктури. 
 Основні напрямки діяльності  

 організація та проведення загальноміських та державних свят 
(заходів);  

 продовжити вивчення наявних міських ресурсів для залучення в 
туристичну інфраструктуру; 

 проведення круглих столів для розробки та впровадження єдиної 
системи та стандартів надання туристичних послуг;   

 працювати над системою міських свят та фестивалів з метою 
залучення  туристів; 

 шляхом співпраці з молодіжною радою та підприємцями ініціювати  
та сприяти діяльності приватної підприємницької структури тур-операторів 
по місту Коростень. 

 розробка, створення  та розповсюдження  інформаційно-
презентаційних матеріалів про туристичний потенціал Коростеня.  

Інструменти виконання: 
загальноміська програма розвитку туризму в місті Коростені на 2013-

2015 роки 
міська Програма пошуку і впорядкування поховань жертв війни та 

політичних репресій на2013-2015 роки.  
Програма розвитку військово–історичного комплексу «Скеля» на період 

2012 – 2016 років. 
Очікувані результати 
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 створенні умови для розвитку соціальної та ринкової 
інфраструктури  в сфері культури та мистецтва та її матеріально-технічного 
забезпечення. 

 охорона культурної спадщини; 
 забезпечення духовних потреб у сфері бібліотечної справи 
 забезпечено доступність до всіх видів культурних послуг і 

культурної діяльності; 
 збільшення кількості туристів в місто.   
 підтримка місцевих авторів шляхом видання книг. 

 
14. Молодіжна і сімейна політика 

Проблемні питання: 
 забезпечення молоді житлом.  
 освітній потенціал молоді значною мірою не реалізується через 

невідповідність між попитом та пропозицією ринку праці; 
 слабкий потенціал молодіжного лідерства, зниження якості 

соціального середовища молодої людини, недостатній рівень патріотичного 
виховання молоді; 

Основні напрями діяльності: 
 збільшення видатків з місцевих та державного бюджетів на 

будівництво житла для молодих сімей; зменшення суми початкового внеску 
для отримання кредиту на придбання житла. 

Інструменти виконання: 
Комплексна програма «Молодь і родина Житомирщини» на 2012-

2016 роки. 
Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-

2015 роки. 
Очікувані результати: 
 збільшення кількості молодих осіб, які отримали кредит на 

придбання житла. 
 надання допомоги молоді у працевлаштуванні, підтримка 

економічної активності молоді; сприяння творчій самореалізації молоді; 
формування у молоді почуття патріотизму і духовності, національній 
свідомості; організація змістовного дозвілля молоді. 

 зменшення соціального сирітства, кількості розлучень, сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах. 
 

15. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю 
Проблемні питання: 
 значна кількість сімей та осіб потребують соціальної підтримки 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального 
обслуговування; 
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 необхідність раннього виявлення і потреби у наданні соціальних 
послуг, здійсненні соціального супроводу сімей з дітьми, які опинились у 
складних життєвих обставинах, попередженні дитячої бездоглядності та 
безпритульності, соціального сирітства; 

 потребує систематичного підвищення професійна компетентність 
працівників - суб’єктів надання соціальних послуг; 

 висока плинність кадрів соціальних працівників області через 
низький рівень заробітної плати, перевантаженість професійними 
обов’язками, соціальною незахищеністю у роботі з кризовими категоріями 
населення. 

Основні напрями діяльності: 
 забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 
 забезпечення підвищення рівня професійної компетентності 

фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
 подальша організація інформаційної кампанії «Візьміть дитину у 

родину». 
 забезпечення доступу населення міста до соціальних послуг, які 

надають центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
Інструменти виконання: 
Обласна програма щодо виконання заходів Загальнодержавної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 
на 2011-2016 роки. 

Очікувані результати: 
 забезпечення ефективної роботи центру соціальної служби для сім’ї, 

дітей та молоді області відповідно до соціальних стандартів. 
 запобігання ранньому соціальному сирітству. 
 надання соціальної допомоги дітям, молоді, різним категоріям 

сімей. 
 забезпечення раннього виявлення оцінки потреб, надання 

соціальних послуг, здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які 
опинились у складних життєвих обставинах. 

 здійснення соціального супроводження 100% діючих в області 
прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. 

 влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в сімейні форми виховання. 

 
16. Захист прав та інтересів дітей  
На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 44 дитини-

сироти та 75 дітей позбавлених батьківського піклування, з них 97 дітей 
перебувають під опікою, 7 - в прийомних сім’ях та дитячих будинках 
сімейного типу, 1- в родичів, 14 - в державних закладах. 
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В місті діє 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. Функціонує міський центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей «Віри, Надії, Любові» в якому 
перебуває 23 дитини. 
 Основні напрямки діяльності  

 влаштування дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування до сімейних форм виховання. 

Завданням являється організація результативної роботи щодо 
запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та 
безпритульних дітей. 

Очікувані результати:   
 створення дитячого будинку сімейного типу та соціального 

гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  
 надати 1 квартиру дитині-сироті; 
 забезпечення збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, 
піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, державні 
заклади. 

17. Фізична культура і спорт. 
За рейтинговими показниками розвитку фізичної культури і спорту 

місто Коростень вже декілька років займає провідні позиції серед міст та 
районів Житомирської області.  

Проблемні питання розвитку 
 зменшення інвестицій на утримання, ремонт та будівництво 

фізкультурно-спортивних об’єктів.  
 відсутність у місті плавального басейну та недостатня кількість 

сучасних спортивних майданчиків за місцем проживання громадян, особливо 
у віддалених мікрорайонах міста. 

Інструменти виконання:  
Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2016  
Основні напрямки діяльності:  
 поліпшення матеріально-технічної бази: 

o завершення реконструкції стадіону „Спартак”. 
o поліпшення стану матеріально-технічної бази підліткових 

клубів міста. 
o пошук можливості будівництва майданчика для ігрових видів 

спорту із штучним покриттям біля Коростенської ДЮСШ. 
o пошук можливості будівництва плавального спортивного 

комплексу. 
o будівництво „Стежки здоров’я” у парковій зоні міста (Парк 

Перемоги),  
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o пошук фінансових можливостей для відкриття на базі стадіону 
„Спартак” пункту прокату спортивного інвентарю. 

 підвищення майстерності спортсменів та розвиток масового спорту. 
 впровадження сучасних форм дозвілля у місцях масового 

відпочинку населення з використанням різних засобів фізичного виховання і 
спорту. 

 проведення масових спортивних заходів з нагоди Дня фізичної 
культури і спорту, Дня міста та Міжнародного фестивалю дерунів. 

Показники 2012 рік, 
звіт 

2013 рік, 
очік.викон. 

2014 рік, 
прогноз 

2014 р у % 
до 2013 р 

Кількість проведених спортивних 
заходів, од. , у т.ч.: 140 150 160 106,7 

- міських змагань 33 35 35 100 
- участь у обласних змаганнях 65 65 70 107,7 
- участь у всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях 31 38 40 105,3 

- участь у турнірах різних рівнів 9 7 10 142,8 
-навчально-тренувальних зборів 2 5 5 100 
Фінансування спортивних 
заходів, тис.грн.  145,0 150,0 200,0 133,0 

 
18. Житлово-комунальне господарство 
Протягом року в галузі житлово-комунального господарство 

впроваджувались заходи передбачені відповідними програми розвитку, а 
саме: проводилась реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання; 
ремонт  житлового фонду, ремонт та утримання доріг та тротуарів, об’єктів 
вулично-дорожньої мережі, створювалися безпечні умови для учасників 
дорожнього руху; забезпечувався належний рівень водопостачання та 
водовідведення та інше 
       Проблемні питання: 

 зростання цін на енергоносії, обладнання, матеріали призводить до 
збитковості підприємств ЖКГ; 

 обмежене фінансування  на реконструкцію, капітальний ремонт 
об’єктів житлово-комунального господарства. 

 потребує негайного оновлення техніка на підприємствах ЖКГ, 
особливо це стосується техніки для вивозу ТПВ та утримання доріг в 
зимовий період. 

 пасивність мешканців будинків в питанні створення ОСББ.  
 низький рівень заробітної плати та тяжкі умови праці не спонукають 

кваліфікованих спеціалістів працювати в житлово-комунальній сфері, 
особливо це стосується КВЖРЕПів.  

 складний фінансовий стан підприємств, збитковість, наявність 
значної дебіторської та кредиторської заборгованості, в тому числі с 
бюджету.  

Основні напрями діяльності: 
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 виконання робіт по реконструкції зовнішнього освітлення на 
другорядних вулицях;  

 проведення реконструкції, поточного та капітального ремонту 
житлового фонду;  

 проведення реконструкції, поточного та капітального ремонту 
міських доріг, пристосування вулиць і переходів для потреб осіб із 
функціональними вадами (зокрема, інвалідів у колясках);  

 проведення робіт по озелененню міста, висадження квітів та 
впорядкування газонів;  

 реалізація заходів із заміни колодязів і люків на інженерних 
мережах міста з впровадженням полімерних матеріалів;  

 заміна теплових мереж на сучасні трубопроводи в поліуретановій 
ізоляції;  

 залучення інвестицій для вирішення комунальних проблем;  
 придбання сучасної спеціалізованої техніки для комунальних 

підприємств;  
 впровадження на підприємствах комунального господарства 

енергозберігаючих технологій та зменшення споживання природного газу та 
електроенергії;  

 корегування тарифів на житлово-комунальні  послуги у разі зміни 
вартості складових тарифу; 

 впровадження комплексної системи санітарної очистки, яка 
базується на організації роздільного збирання твердих побутових відходів із 
подальшим їх сортуванням на спеціальних технологічних лініях; 

 оновлення парку автотранспорту комунальних підприємств . 
Інструменти виконання: 

Програма реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства м. Коростеня на 2010-2014рр. 

Програма «Околиця-2» 
Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2013-2017 р. 
Програма сприянню створенню ОСББ на 2009-2014 роки.  
Програма розвитку та збереження зелених зон м. Коростеня на 2011 - 

2015 роки.  
Програма з  утримання та поточного ремонту об’єктів благоустрою 

міста на 2012-2017 роки.  
Очікувані результати: 

Підвищення ефективності системи державного регулювання діяльності 
суб’єктів природних монополій у сфері водо-, теплопостачання та 
водовідведення. 

Підвищення рівня роботи підприємств житлово-комунального 
господарства та безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів. 
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Зменшення частки зношених і аварійних теплових мереж та обсягів 
використання енергоресурсів у комунальній теплоенергетиці та житлових 
будівлях.  

Зменшення кредиторської заборгованості. 
 

Показники Одиниця 
виміру 

2012 рік 
звіт 

2013 рік 
очік. вик. 

2014 рік 
прогноз 

2014 рік  
у %  до 

2013 року 
РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Наявність житлового фонду на кінець року   м. 660979,0 659190 647400 98,2 
Вартість житлово-комунальних послуг – всього тис. грн. 88340,0 92864,1 93131,6 100,3 
у тому числі: з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій тис. грн. 11501,0 12084,6 12724,9 105,3 

централізованого опалення та гарячого 
водопостачання тис. грн. 59011,3 61012,0 62125,0 101,8 

централізованого водопостачання та водовідведення тис. грн. 16204 16243,7 16281,7 100,2 
вивезення побутових відходів тис. грн. 1623,8 3523,8 2000 56,8 
Заборгованість за житлово-комунальні послуги у 
житлово-комунальному господарстві - всього тис. грн. 27065 22780,5 20898,5 91,7 

у тому числі по категоріях споживачів: населення тис. грн. 19281,9 17243,6 16570,4 96,1 
бюджетних організацій тис. грн. 3766,4 2422 1556,1 64,2 
з них: фінансуються з місцевих бюджетів тис. грн. 2762,5 827,5 943,7 114,0 
підприємств, організацій та закладів тис. грн. 3724,4 3388,5 2378,6 70,2 
Кредиторська заборгованість у житлово-
комунальному господарстві - всього  тис. грн. 38252,2 39784,5 33545,5 84,3 

у тому числі, за спожиті: природний газ тис. грн. 32748,0 30754,1 26150,0 85 
електроенергію тис. грн. 0 0 0  
водопостачання тис. грн. 312,3 307,8 201,6 65,5 
Рівень оплати населенням житлово-комунальних 
послуг % 98 98,2 98,5 Х 

Обсяг інвестицій в житлово-комунальне господарство тис. грн. 13020,0 18121,2 18300,0 100,9 

у т.ч. з місцевих бюджетів тис. грн. 7537,1 14003,2 14100,0 100,7 

Обсяги фінансування місцевих програм  реформування 
житлово-комунального господарства 

тис. грн. 
1890,9 4709,2 4800,0 101,9 

з державного бюджету тис. грн. 5355,4 4034,5 4100,0 101,6 

з інших джерел тис. грн. 127,5 83,5 90,0 107,7 

 
19. Охорона навколишнього природного середовища      

Проблемні питання: 
 забруднення поверхневих вод скидами неочищених та недостатньо 

очищених стічних вод у водні об’єкти та через системи каналізації. 
 збільшення утворення та накопичення промислових та побутових 

відходів.  
 обмеженість коштів для оновлення техніки для вивозу ТПВ 
 загазованість повітря в наслідок збільшення кількості транспортних 

засобів та промисловими викидами.  
Напрямки розвитку:  
 прийняття Міського екологічного плану та подальша реалізації 

заходів; 
 поліпшення технічного стану, благоустрій  річкових зон; 
 благоустрій полігону ТПВ; 
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 раціональне вико настання природних ресурсів та їх охорона. 
Інструменти виконання:  

Комплексна міська екологічна програма на 2011-2015 роки.  
Програма покращення санітарного та екологічного стану р. Уж та її 

притоки р. Кревно на 2011-2015 р. 
Очікувані результати 
 зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне 

середовище; 
 скорочення скиду забруднюючих речовин в річку Уж.  
 Часткова реалізація проекту по будівництву полігону  твердих 

побутових відходів для м.Коростеня.  
 

20. Природна та техногенна безпека  
       Проблемні питання: 

 на території міста знаходиться 22 потенційно-небезпечні об’єкти, 
які  підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних 
ситуацій та оповіщення людей у випадку їх виникнення. З них 1 об’єкт є 
комунальною власність, а саме КП «Водоканал», які потребує 150,0 тис.грн. 
на обладнання системою оповіщення.   

 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 ККП «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 напрями діяльності: 
 організація створення автоматизованих систем раннього виявлення 

загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку 
їх виникнення на об’єктах підвищеної небезпеки. 

 проведення об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного 
захисту. 

 здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у 
тому числі з питань техногенної безпеки. 

Інструменти виконання: 
Програма забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах 

на період 2011-2015 років 
Програма забезпечення пожежної безпеки м. Коростеня на 2011-2015 

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

Очікувані результати: 
 своєчасне виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного походження. 
 зниження ймовірного ризику виникнення надзвичайних ситуацій на 

потенційно-небезпечних об’єктах, загибелі людей на них, зменшення 
матеріальних втрат. 

 покращення стану техногенно-екологічної безпеки на території 
міста,  

 проведення інформаційно–роз’яснювальної роботи в засобах 
масової інформації щодо правил безпеки життєдіяльності, порядку дій при 
загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та  природного 
характеру. 

 
21. Зміцнення законності і правопорядку, захисту прав і 

свобод громадян  
Протягом 9 місяців 2013 року Коростенський MB УМВС України в 

Житомирській області проведено комплекс організаційних заходів 
спрямованих на покращення оперативної обстановки, забезпеченню охорони 
громадського порядку, організації профілактичної роботи серед населення, 
профілактика підліткової злочинності та боротьби з наркоманіє та 
алкоголізмом.  

Звернення та повідомлення, які надходять до Коростенського MB 
вносяться до єдиного обліку заяв і повідомлень, і лише 26% з них вносяться 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань протягом добового терміну.  

Проблемні питання: 
 збільшення кількості тяжких злочинів, у тому числі пограбувань, 

вимагань, незаконних заволодінь транспортними засобами, порушень правил 
дорожнього руху кримінального характеру; 

 зростання частки злочинів, вчинених особами, які раніше їх 
вчиняли, а також рівня вуличної злочинності; 

 зростання кількості вчинених дорожньо-транспортних пригод та 
загиблих в них осіб; 

 потреба в модернізації матеріально-технічного забезпечення органів 
внутрішніх справ. 

Основні напрями діяльності: 
 надання правової допомоги населенню та якісних сервісних послуг; 
 протидія організованій злочинності, корупції та хабарництву; 
 захист економіки міста від злочинних посягань, насамперед 

запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів, документування 
фактів легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, зловживань у 
сферах земельних відносин;  
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 попередження розповсюдження наркозлочинності на території 
міста, насамперед серед молоді. 

 профілактика підліткової злочинності. 
 здійснення організаційних та практичних заходів з метою 

підвищення оперативного реагування на злочини, створення та налагодження 
функціонування центру оперативного реагування. 

 проведення профілактично-роз’яснювальної роботи серед учасників 
дорожнього руху з метою пропаганди безпечної поведінки, попередження 
аварійності, зменшення тяжкості її наслідків, підвищення дисципліни водіїв. 

 забезпечення відкритості інформаційної політики, взаємодія зі ЗМІ 
щодо оперативного інформування та надання фахових коментарів про 
діяльність органів внутрішніх справ області. Здійснення особистих прийомів 
громадян, у тому числі виїзних, для підвищення рівня правової освіти 
населення, надання, в межах компетенції, фахової юридичної допомоги. 

Інструменти виконання: 
Комплексна програма профілактики злочинності у Житомирській 

області на 2011-2015 роки. 
Обласна Програма щодо виконання заходів Загальнодержавної програми 

«Національний план щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 
2011-2016 роки. 

Програма щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в області 
на 2013-2015 роки. 

Очікувані результати: 
 підвищення рівня захищеності громадян від кримінальних проявів. 
 скорочення часу реагування міліції на заяви та повідомлення 

громадян про вчинення протиправних дій та збільшення числа злочинів, 
розкритих по «гарячих слідах». 

 підвищення ступеня захисту (охорони) та зниження рівня злочинних 
посягань на об’єкти, де знаходяться товарно-матеріальні цінності. 

 зниження кількості кримінальних правопорушень, вчинених дітьми 
та стосовно них. 

 підвищення рівня правової культури учасників дорожнього руху, 
зниження тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод. 

 налагодження соціального діалогу міліції з громадськістю, 
підвищення рівня довіри громадян до органів внутрішніх справ. 

 
Секретар міської ради     В.Ходаківський  


