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1. Промисловість та інноваційний розвиток  

 Робота більшості промислових підприємств міста Коростеня в 2013 році 
була стабільною, що забезпечило зростання обсягу виробництва на рівні 
101,7%.  

Обсяг виробництва по 18 промислових підприємствах міста за 11 
місяців 2013 року склав 1,3 млрд. грн.  

Найбільший приріст за підсумками звітного періоду забезпечили 
наступні промислові підприємства:  

 ПрАТ «Коростенський завод МДФ» – на 36,7%; 
 ПАТ «Коростенський кар’єр» – на 23,2%, яке поступово модернізує 

основні засоби за рахунок інвестицій в основний капітал (3,4 млн. грн. у 
звітному році), що в свою чергу забезпечує підприємству суттєвий приріст 
обсягів виробництва щебеневої продукції, 88% якої експортується.  

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

За попередніми розрахунками, очікуваний обсяг виробництва у 2013 
році складе близько 1,4 млрд. грн. і перевищить аналогічний показник 
попереднього року на 2-3%. Досягнути запланованого 10-відсоткового рівня 
зростання промислового виробництва у 2013 році не вдасться, що обумовлено 
значним скороченням виробництва, яке мало місце на наступних 
підприємствах у звітному періоді:  

- ПрАТ «Інтертайл» (майже на 93% або на 16,3 млн. грн.), яке, 
починаючи з 2-го півріччя 2013 року не здійснює виробничої діяльності в 
зв’язку з недостатнім рівнем попиту на продукцію підприємства; 

- ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» (на 39,3% 
або на 36,9 млн. грн.). В минулому році підприємство виробляло продукцію з 
вартісних матеріалів (нержавіюча сталь, титан), що давало більш високу 
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вартість готової продукції. В звітному періоді підприємство працює 
стабільно, з більш дешевшими замовленнями, і планує до кінця року вийти 
на обсяг виробництва 75 млн. грн.; 

- ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ» (майже вдвічі або на 103,3 млн. 
грн.), так як виробництво залежить від державних замовлень, обсяг яких у 
звітному періоді мав нестабільний характер.  

Питома  вага обсягу реалізованої промислової продукції підприємствами 
міста Коростеня в загальнообласному показнику залишилась однією з 
найбільших і склала 9,8%. Але в той же час, обсяг середньорічної реалізації 
промислової продукції в розрахунку на одного мешканця складає по місту 
Коростеню майже 23,0 тис.грн. За цим показником Коростень поступився 
Житомиру (24,9 тис.грн.)  та Малину (24,5 тис.грн.) і зайняв 3 місце. 

Станом на 1 грудня 2013 року на промислових підприємствах 
основного кола працює 3302 особи, що на 283 особи менше, ніж за 
аналогічний період 2012 року. Зменшення штатних працівників відбулося в 
галузях промисловості міста , які мали значне зниження обсягів виробництва 
у звітному періоді.  

По відношенню до аналогічного періоду 2012 року розрахунковий 
рівень середньої заробітної плати за підсумками 11 місяців 2013 року зріс на 
4,2% або на 113 грн., і становить 2823,1 грн.  

 
2. Транспортний комплекс міста  
Транспортне обслуговування є одним із головних елементів 

інфраструктури міста, яке безпосередньо впливає на діяльність підприємств 
та життя людей. Тому забезпечення стабільної та ефективної роботи 
транспорту – одна з найважливіших задач місцевих органів влади. 

У місті Коростені налагоджена достатньо ефективна система 
транспортного обслуговування населення, яка включає перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом в режимі маршрутного та звичайного 
таксі. 

Завдяки своїй економічності та доступності широким верствам 
населення, найбільш поширеним видом пасажирських перевезень у місті є 
перевезення міськими автобусами в режимі маршрутного таксі, який 
постійно розвивається і має тенденції до нарощування обсягів. 

За результатами конкурсу, який проводився у 2011 році, перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом у місті виконують 5 перевізників.  

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

Всього на 14 міських маршрутах задіяно 38 автобусів, які щоденно 
виконують 1024 рейси, забезпечуючи транспортне сполучення між різними 
мікрорайонами міста.  

При цьому щільність маршрутної мережі по місту становить 3,1 км/ 
км², що перевищує середній рівень цього показника, який складає 2-2,5 км/ 
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км² по малим та середнім містам.  
Найкоротша відстань маршрутів становить 4,5 км, найдовша 13,1 км, 

інтервал руху транспорту - від 7 до 15 хвилин, на суміжних маршрутах від 2 
до 3 хв. Для забезпечення перевезень пасажирів у ранкову та вечірню годину-
пік на найбільш завантажених ділянках маршрутної мережі функціонує 2 
додаткових маршрути. 

Для зручності пасажирів більшість маршрутів проходять до 
залізничного вокзалу понад міським центральним ринком та автобусною 
станцією.  

Розвиток сучасних технологій дозволив починаючи з 2012 року 
застосовувати в роботі спеціалістів управління економіки більш дієвий та 
ефективний механізм контролю руху міського транспорту, а саме - систему 
диспетчерського контролю міського транспорту DOZOR за допомогою 
приладів GPS-спостереження.  

На даний час 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.  

На території міста налічується 152 автобусних зупинки, на яких 
розміщені та при потребі оновлюються таблички з графіками руху 
автотранспорту. 30 зупинок передані у користування суб’єктам 
підприємницької діяльності, в яких розміщуються сучасні торгівельні 
павільйони. 

Виконавчий комітет своєчасно реагує на звернення та пропозиції від 
перевізників та мешканців міста щодо удосконалення існуючої маршрутної 
мережі. Оперативно вносяться зміни в графіки руху автобусів, проводяться 
обстеження пасажиропотоку, в залежності від обставин, що складаються на 
певний період часу, та потреб мешканців міста.  

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

За участю перевізників організовуються спеціальні додаткові автобусні 
маршрути або додаткові рейси для вивезення людей з місць проведення 
масових заходів, що пов`язані з релігійними святами або загальноміськими 
заходами. 

Серйозна увага приділяється технічному стану автобусів, які 
використовуються для перевезень пасажирів. Так, на міських маршрутах 
працюють автобуси, термін експлуатації яких не перевищує 7 років, в тому 
числі два нових автобуси марки ПАЗ були придбані в 2013 році.  

Більшість автотранспорту  використовує в якості пального газ, що 
зменшує забруднення повітря. Для підтримки рухомого складу в належному 
технічному стані перевізниками постійно проводиться технічне 
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обслуговування та поточний ремонт техніки.  
Пільгове перевезення пасажирів у міському транспорті міста 

здійснюється за рахунок субвенції із державного бюджету, направленої на 
відшкодування вищевказаних витрат. В зв’язку з обмеженістю коштів, які 
виділяються державою для забезпечення безкоштовного проїзду пільгових 
категорій населення, в транспортних засобах міста визначено 1 пільгове 
місце для безкоштовного проїзду пенсіонерів, інвалідів 1 та 2 груп. Учасники 
ліквідації аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорій, постраждалі внаслідок аварії на 
ЧАЕС 1 категорії та потерпілі діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану 
з Чорнобильською катастрофою, перевозяться за талонами, кількість яких 
відповідає кількості поїздок на місяць відповідної категорії.  

За рахунок перевізників міста безкоштовно та без обмежень 
перевозяться учасники бойових дій, інваліди Великої Вітчизняної війни, 
інваліди по зору 1 групи. 

Одним із показників розвитку транспортного комплексу сучасного 
міста згідно пріоритетних завдань, які ставить перед нами час, є забезпечення 
перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які не можуть 
пересуватися самостійно і потребують допомоги спеціально обладнаних 
транспортних засобів.  

У місті Коростені у 2013 році на базі комунальної установи 
„Територіальний центр соціального обслуговування” запроваджено службу 
„Соціальне таксі”, яка надає послуги перевезення людей з обмеженими 
фізичними можливостями на замовлення. 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 12 викликів на місяць. Для інших категорій населення, які не 
перебувають на обліку в Центрі, але потребують допомоги спецтранспорту, 
послуга надається на платній основі. 

Тариф на перевезення пасажирів у міському автомобільному 
транспорті протягом 2011-2013 років залишався незмінним та становив 2 
гривні. Але в умовах подорожчання основних складових собівартості 
перевезень, яке мало місце протягом останніх трьох років,  зберігати 
співвідношення „ціна - якість” стало значно складніше.  

Враховуючи, що тарифна політика  в сфері пасажирських перевезень 
має відповідати ринковим умовам та задовольняти підприємницький інтерес, 
в результаті проведених розрахунків економічно обґрунтованого рівня 
тарифу, виконавчий комітет Коростенської міської ради прийняв рішення 
про встановлення регульованого тарифу на перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом в місті Коростені в розмірі 2,5 грн. з 01.01.2014 
року. 

Протягом останніх років стабілізувалася система перевезень пасажирів 
в режимі звичайного таксі, яка здійснюється юридичними та фізичними 
особами. На сьогоднішній день місто обслуговує 6 служб таксі, які 



 5 

обслуговують близько 140 автомобілів та працює 100 приватних перевізників 
таксі.  

Якість послуг по перевезенню пасажирів на таксі покращилась за 
рахунок застосування радіозв’язку та оновлення автопарку служб таксі. З 
метою покращення якості надання послуг таксі в місті упорядковані 
відповідні стоянки, оформлені їх технічні паспорти. 

Для контролю за дотриманням правил перевезення пасажирів на 
автомобільному транспорті в місті Коростені при міськвиконкомі створена і 
постійно працює відповідна комісія. Комісією здійснюються перевірки по 
виконанню графіків руху автотранспорту,  розглядаються скарги пасажирів, 
заяви і пропозиції, які надходять від організацій міста та населення, 
вживаються заходи по усуненню недоліків. 

За результатами соціологічних досліджень, які проводить ГО „Агенція 
регіонального розвитку”, стан пасажирських перевезень у місті вже декілька 
років отримує оцінку “добре”. 

Таким чином, система перевезень пасажирів автомобільним 
транспортом у місті Коростені, налагоджена і оптимізована відповідно до 
потреб громадян. 

 
 
3. Розвиток підприємництва 
Станом на 01.01.2014 року в місті зареєстровано 782 юридичні особи та 

3854 фізичних осіб-підприємців. 
Юридичні особи Фізичні особи Показники 

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

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

Співвідношення 
зареєстрованих до 
ліквідованих  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Інформацію про порядок державної реєстрації та отримання дозвільних 
документів підприємці отримують з інформаційних стендів, які розміщені в 
приміщенні міськвиконкому та на Інтернет-сторінці міста. Державним 
адміністратором розроблені інформаційні картки щодо порядку отримання 
дозволів. 

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

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

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

Організовано та проведено урочисте святкування Дня підприємця, під 
час якого нагороджено переможців міського конкурсу «Кращий підприємець 
року». В обласному конкурсі переможцями стали: Головійчук Олег 
Сергійович - директор ТОВ «Коростенський завод теплотехнічного 
обладнання» в номінації «Малий бізнес. Кращий керівник року», Прищепчук 
Ігор Михайлович – директор МП «Лібава ЛТД» в номінації «Малий бізнес у 
промисловості», Гавриленко Сергій Олександрович – директор ПАТ Трубний 
завод «Трубосталь» в номінації «Виробник найякіснішої продукції», 
Стадченко Микола Степанович - начальник Локомотивного депо Коростень в 
номінації «Сумлінний платник податків», Середов Ігор Геннадійович - 
директор ПП ФФ «НВО «Ельфа» в номінації «Кращий роботодавець». 
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На день міста проведено виставку-ярмарку в якій на безкоштовній 
основі, взяли участь суб’єкти господарювання міста, області та інших 
регіонів, в тому числі суб’єкти малого підприємництва. 

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

 
4. Торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування  

          Галузь  торговельного та побутового  обслуговування населення 
працювала стабільно. За 2013 рік потреба коростенців у товарах та побутових 
послугах задоволена повністю, крім розважального сектору: боулінг, басейн, 
каток, тощо. 
          Товарообіг підприємств торгівлі міста зростає більшими темпами ніж  
інші види підприємницької діяльності, і займає 8% від обласного обсягу. За 
попередніми розрахунками питома вага імпорту за 2013 рік складає 16%  
продовольчих товарів, непродовольчих – більше.   
           Щорічне відкриття нових  об’єктів торгівлі мало впливає  на їх 
загальну кількість вже протягом 4-х років, оскільки відкриття одних 
відбувається паралельно з закриттям інших. У 2013р, до прикладу, 3 рази 
змінився власник  магазину взуття  по вул. Шолом Алейхема, 43.  
           Станом на 1 січня 2014 року  стаціонарна торговельна мережа міста 
нараховує 465 об’єктів проти 458 у 2012р. Вільних,  незадіяних торгових 
площ маємо близько 600 м². 
            Працівники відділу регулювання торгівлі зважаючи на вимоги часу, 
крім профілактичної роботи, часто працювали «за сигналом». І перевірки 
проводили за  заявою, скаргою чи проханням громадян. Протягом звітного 
року розглянуто 217 таких випадків. За 2013 рік за порушення правил 
торгівлі складено 38 протоколів, в тому числі 25- за порушення правил 
торгівлі на ринках. 
             За 2013 рік по вул. Жори Кудакова та на привокзальній площі 
проведено 86 ярмарків сільськогосподарської продукції ,  в будинках 
культури - 7 виставок-продаж інших товарів,  11 ялинкових базарів, тощо. За 
виїзну торгівлю по місту до бюджету сплачено 34,4 тис. грн. 
              Постійним є контроль за роботою підприємств комунальної  форми 
власності, організація роботи яких потребує постійної підтримки та 
вдосконалення. 

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

року становила 65,7 тис. осіб.  
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В 2013 році на 5,6% зменшилась народжуваність і склала 678 немовлят.  
На 2,8% по відношенню до 2012 року зменшилась смертність громадян і 
становила 963 особи (в 2012 році – 991). 

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

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

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

2013 р. 2012 р. Міграційний рух 
населення по 

містах  Прибуло Вибуло приріст, 
скорочення Прибуло Вибуло приріст, 

скорочення 
Житомирська 
область 21491 22024 –533 24620 23717 903 

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

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

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

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

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

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

Кількість                     
народжених, осіб 

Кількість                
померлих, осіб  

Природний 
приріст, 

скорочення (-) 
Природний рух 

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

Житомирська 
область 15001 15486 20859 20685 –5858 –5199 

м. Житомир 3030 3092 3020 2916 10 176 
м. Бердичів 925 1009 1127 1145 –202 –136 
м. Коростень 678 718 963 991 –285 –273 
м. Малин 344 341 370 374 –26 –33 
м. Нов.-Волинський 664 670 658 635 6 35 
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Всього: 1 049 097,6 1 166 557,9 111,9 
Доходи в розрахунку на 1 жителя, тис.грн. 15,9 17,8 111,9 

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

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

Нараховано в середньому штатному працівнику 
у % до  Середньомісячна заробітна 

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

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

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

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

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

Протягом звітного року проведено 12 засідань міської комісії з питань 
погашення заборгованості з виплати заробітної плати та забезпечення 
своєчасності сплати податків та зборів до місцевих бюджетів, на яких було 
розглянуто  49 суб’єктів господарювання. 

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

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

3882 особи, що на 118 осіб менше в порівнянні з 2012 роком і становить 97%. 
На кінець звітного періоду на обліку перебувало 1793 незайнятих громадян, 
проти 1063 на початок року. В основному це через плинність кадрів на 
підприємствах та сезонний характер роботи. 
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Середній розмір виплат по безробіттю зріс на 98,5 грн. в порівнянні з 
2012 роком та становить 1025,2 грн. Всього за рік з фонду соціального 
страхування застрахованим особам виплачено 9290,6 тис.грн., що складає 
105 % показника 2012 року. 

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

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

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

Протягом 2013 року вивільнено 57 працівників (в 2012 - 238), 254 
фізичні особи припинили свою підприємницьку діяльність (в 2012 - 308) та 
розірвано 416 трудових договорів (в 2012 - 427), що не перевищує 
прогнозований показник. 

Основною причиною зменшення чисельності стали реорганізаційні 
заходи, які проводилися на ряді підприємств міста, а саме на підприємствах 
Укрзалізниці, Укртелекому, банківських установах. Тому враховуючи 
показники новостворених та ліквідованих робочих місць, баланс складає 
лише 17 нових робочих місць. 
Співвідношення  створених та ліквідованих 
робочих місць, за даними центру зайнятості1  2013 р. 2012 р. 2013 р. у % 

до 2012 р. 
У юридичних осіб  

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

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

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

86,2 72,7 118,6 

ВСЬОГО ПО МІСТУ  
Створено нових робочих місць  744 1058 70,3 
Ліквідовано робочих місць  727 973 74,7 

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

створених та ліквідованих нових робочих місць юридичними особами не є повними, тому не можуть бути 
використані в об’єктивній оцінці виконання планових завдань. 
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Співвідношення створених до ліквідованих 
робочих місць, % 

102,3 108,7 94,1 

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

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

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

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

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

Робочою групою з питань легалізації зайнятості населення та 
заробітної плати протягом 2013 року проведено перевірку 111 місць 
здійснення підприємницької діяльності. За результатами проведеної роботи 
29 осіб залучено до державної реєстрації та укладення трудових відносин. 

Основними проблемними питаннями залишаються: недостатній 
професійно-кваліфікаційний склад кадрів, склад безробітних не задовольняє 
кадрові вимоги роботодавців, відсутність попереднього досвіду трудової 
діяльності у безробітних, питання працевлаштування не конкуренто-
спроможних верств населення на ринку праці (інвалідів, молоді, випускників 
навчальних закладів, а також жінок, які мають дітей віком до 6-ти років). 

 
8. Освіта і наука 
Дошкільна освіта 
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. 

З метою збільшення чисельності дітей, охоплених дошкільною освітою, 
з 01.09.2013 року відкрито дошкільну групу в дошкільному навчальному 
закладі № 15 за рахунок виведення 1 класу з приміщення закладу до 
загальноосвітньої школи. 

Дошкільними навчальними закладами в серпні 2013 року проведено 
облік дітей, що проживають на території міста. За результатами моніторингу 
при відділі освіти створено персоніфікований банк даних про контингент 
дітей міста за віковими категоріями від 0 до 6 років.  

На кінець 2013 року дошкільні навчальні заклади відвідують 2541 
дитина.  
Різними формами здобуття дошкільної освіти охоплено 2794 дитини 
дошкільного віку, що становить 70% від загальної кількості дитячого 
населення міста віком від 1 до 6 років, з них дітей 5-річного віку 100%. 
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З метою збільшення відсотка охоплення дітей дошкільною освітою 
запроваджено соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких не 
відвідують дошкільні заклади. Патронатом охоплено 240 дітей, з них 100% 
дітей 5-річок. 

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

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

У дошкільних закладах працює 331 педагог, з них 155 мають вищу 
освіту 3-4 рівнів акредитації, що становить 46,8%. 

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

Відповідно до вимог організовано медичне обслуговування дітей, яке 
здійснюється лікарями-педіатрами та старшими медсестрами. Щороку діти 
проходять поглиблений медичний огляд лікарями дитячої поліклініки. За 
результатами огляду на диспансерний обліку поставлено 745 дітей, що 
складає 76% показника минулого року. 

У червні 2013 року проведено виїзні засідання обласної психолого-
медико-педагогічної консультації, під час яких обстежено 110 дітей, які 
потребують перебування в групах компенсуючого типу. На сьогоднішній 
день у дошкільних закладах працюють 8 груп для дітей з порушеннями мови, 
1 група для дітей з вадами зору та 2 санаторні групи для дітей із 
захворюваннями органів дихання, в яких перебувають 156 дітей.  

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

Дієвим фактором в поліпшенні методичної роботи з педагогами 
дошкільних навчальних закладів став випуск друкованої продукції. 
Інформаційно-навчальний, літературно-художній регіональний журналу 
«Аллочка-дошколярочка», додаток до газети «Вечірній Коростень» успішно 
використовується вихователями дошкільних закладів у роботі з дітьми. 

Підвищенню педагогічної майстерності сприяв конкурс «Вихователь 
року - 2013», переможцем якого стала вихователь-методист Миронова А.П. 

Видатки міського бюджету на утримання дошкільних закладів освіти за 
2013 рік становлять 28 736,7 тис.грн., що складає 100,6% показника за 2012 
рік. 

Шкільна освіта. 
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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 6690 дітей шкільного віку. В 4 закладах нового типу 
(гімназія, ліцей, спеціалізована школа, навчально-виховний комплекс), що 
становить 30% від загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів 
(по Україні відсоток закладів нового типу – 10,4%) навчаються 2812 учнів, 
що становить 42,5% від загальної кількості школярів. 

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

В зовнішньому незалежному оцінюванні взяли участь 85,7% 
випускників шкіл, які виявили бажання вступати до вищих навчальних 
закладів.  

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

Значних успіхів освітянами міста було досягнуто в обласній 
педагогічній виставці «Освіта Житомирщини - 2013». За підсумками 
обласного етапу почесними грамотами та дипломами нагороджені авторські 
колективи міського методичного кабінету, міської гімназії, міського ліцею, 
загальноосвітніх шкіл № 8,10. Відзначені 7 педпрацівників міста. 

Розкриттю творчості педагогів сприяв конкурс «Учитель року-2013». 
Вчителі шкіл презентували місто на Всеукраїнському конкурсі «Панорама 
творчих уроків-2013». Конопланко Г.О. (українська мова та література) стала 
переможцем даного конкурсу. 

Посилено увагу до питань інноваційної педагогіки, впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні шкільних курсів. 
Ефективним є впровадження інформаційно-комунікаційних та 
мультимедійних технологій.  

На базі міської гімназії проведений обласний семінар-практикум для 
методистів області, що відповідають за викладання математики. 

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

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

Відділом освіти вжито ряд заходів щодо зміцнення матеріально-
технічної бази навчальних закладів міста. 
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Значну роботу проведено щодо комп’ютеризації навчально-виховних 
закладів, впровадження у навчальний процес та адміністративну діяльність 
нових інформаційних технологій. У 2013 році загальноосвітні школи №1,7,11 
отримали 25 комп’ютерів за позабюджетні кошти. 100% дошкільних закладів 
забезпечені комп’ютерами, підключені до мережі Інтернет.  

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

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

Кількість навчальних закладів 
в них учнів 
вчителів 

14 
6693 
632 

14 
6781 
636 

100 
98,7 
99,4 

Кількість дошкільних закладів 
в них дітей 
вихователів 

22 
2541 
319 

22 
2519 
328 

100 
100,9 
97,3 

Кількість випускників,  
з них з відзнакою 

539 
43 

758 
61 

71,1 
70,5 

Кількість олімпіад, в яких взяли участь 
та отримано перемог: 

- обласних 
- всеукраїнських  

20 
 
57 
2 

20 
 
54 
0 

100 
 
106 
200 

Професійне 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 13 договорів 
з підприємствами регіону  на замовлення робітничих кадрів в кількості 170 
учнів. Виконано план державного замовлення на підготовку робітників на 
100%. 

Професійно-технічне училище № 16 успішно пройшло ліцензування на 
право надання освітніх послуг у галузі професійно-технічної освіти та 
професійно-технічного навчання і отримало ліцензію на 3 роки, а також 
успішно пройдено атестацію та отримано акредитацію на 10 років. 

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

В 2013 році з 158 випускників: працевлаштовано – 74, продовжили 
навчання у вищих навчальних закладах – 24. 

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

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

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

 
 
Секретар міської ради     В.В.Ходаківський  
 
 
 
 

 
 


