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1. Промисловість та інноваційний розвиток  
 
За І півріччя 2014 року обсяг промислового виробництва по місту 

Коростеню склав 674,9 млн.грн. По відношенню до відповідного періоду 2013 
року обсяги виробництва скоротилися на 17,4 тис.грн. або на 2,5%, відповідно і 
плановий показник зростання не досягнутий (план 5%). 

Індекс промислового 
виробництва 

І півріч. 
2013 р 

тис.грн. 

І півріч. 
2014 рік, 
тис.грн. 

2014 рік  у % 
до  2013 року 

по області по Україні Промислове виробництво  
692 289,5 674 908,1 97,5 % 106,7% 95,3% 

Зі збільшенням обсягів виробництва спрацювали такі галузі 
промисловості, як добувна – 136,4%, виробництво гумових та пластмасових 
виробів – 125,1%, металургійне виробництво 128,1%.  

Зменшились обсяги виробництва по наступним галузям промисловості: 
виробництво іншої неметалевої продукції - 55,9%, виробництво електричного, 
електронного та оптичного устаткування 56,4%, харчова промисловість – 87,8%.  

Не відновив виробництво ПрАТ «Інтертайл», із-за відсутності замовлень 
не працював 2 місяці ПАТ «Коростенський завод ЗБШ» та УВП УТОС, із 
загостренням ситуації в країні в квітні не працював ПрАТ «Коростенський завод 
МДФ».  

Підприємства інших галузей спрацювали майже на рівні минулорічного 
показника з невеликим коливанням в сторону збільшення або зменшення.  

Галузі промислового виробництва 
І півріч. 2013 р 
з урахуванням 
 індексу цін, 

тис.грн.   

І півріч. 2014 рік, 
тис.грн. 

2014 р  у % до 
2013 р.  

Машинобудівна галузь  47 611,4 49 143,4 103,2% 
Легка промисловість 2 093,4 2 113,5 101,0% 
Харчова промисловість 12 240,0 10 746,4 87,8% 
Добувна  галузь 17 886,6 24 391,6 136,4% 
Виробництво електричного, електронного, 
оптичного устаткування 12 025,5 6 777,1 56,4% 

Целюлозно-паперова галузь  391,1 184,3 47,1% 
Хімічна промисловість  115 710,7 118 931,1 102,8% 
Виробництво гумових та пластмасових 
виробів  5 577,1 6 975,0 125,1% 

Металургійне виробництво  74 417,8 95 309,8 128,1% 
Деревообробна промисловість 333 451,2 320 694,0 96,2% 
Виробництво іншої неметалевої продукції  70 884,6 39 641,9 55,9% 
ВСЬОГО: 692289,5 674 908,1 97,5% 

На 15,3% зменшились обсяги  реалізації промислової продукції по місту 
Коростеню, в той же час як по області зменшення становить 7%. Питома вага 
реалізованої продукції підприємствами міста в загальнообласному збільшилась в 
порівнянні з минулим періодом і склала 10,3%.  
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Обсяг реалізованої промислової продукції по містах  за І півріччя 2014 р. 

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

Тис.грн.  

 

Обсяг реалізованої 
промислової 

продукції на 1 
мешканця, грн. 2014 р 2013 р 

2014 р у % до 
2013 р  

у % до всієї  
реалізованої 
продукції за 

2014 р  
Житомирська область  6 492,02 8 175 990,9 7 607 235,9       107,5    100 
м.Житомир 13 607,84 3 677 232,3 3 424 513,6       107,4    45,0 
м.Бердичів 7 076,84 552 927,3 513 181,7       107,7    6,8 
м.Коростень 12 826,59 838 461,1 709 821,5       118,1    10,3 
м.Малин 10 748,50 288 253,2 335 715,1         85,9    3,5 
м.Нов.-Волинський  5 316,08 297 912,9 262 782,3       113,4    3,6 

 
З метою підвищення якості випускаємої продукції, розширення ринків 

збуту підприємства працюють над оновленням технологічних процесів, 
модернізують виробництво, випускають нові види продукції.  

На ПАТ «Коростенський кар’єр» в кінці минулого року  та на початку 2014 
року встановлено нове дробарно-сортувальне обладнання Metso Minerals, 
запущений в роботу комплекс для промиву відсіву, навантаження продукції 
здійснюється за допомогою фронтального автозавантажувача та гідравлічного 
екскаватора. Всі ці заходи дали можливість значно покращити якість 
випускаемовї продукції та збільшити обсяги виробництва.  

Середньоспискова чисельність працюючих в промисловості складає 2961 
осіб, що на 476 осіб менше, ніж в аналогічному періоді 2013 року. Середня 
заробітна плата на промислових підприємствах міста в звітному періоді  
становить 2400,5 тис.грн., порівняно з відповідним періодом минулого року вона 
зменшилась на 423,4 гривень. Суттєве скорочення працюючих та  зменшення 
рівня середньої заробітної плати пов’язано з тимчасовим призупиненням 
виробництва та  з реорганізацію виробничих процесів на деяких підприємствах.  

 
2. Енергетика та енергозбереження 
Протягом звітного періоду підприємствами енергетичного комплексу міста 

безперебійно забезпечували споживачів енергетичними ресурсами.  
Теплозабезпечення.  
В І півріччі 2014 року  КП «Теплозабезпечення» реалізовано 74,2 тис.Гкал 

теплової енергії, а це по відношенню до відповідного періоду 2013 року складає 
80,1%. Зменшення реалізації тепла пов’язано з кліматичними умовами 
опалювального періоду, а саме значним потеплінням. Зменшення реалізації 
теплової енергії відбувалось і в минулому 2013 році і склало 89,5% до 2012 року. 

Діючі тарифи за опалення протягом року для населення залишились 
незмінним, а для підприємств збільшились на 29,4%, для бюджетних установ на 
20,3%.  

Спостерігається тенденція зменшення заборгованість за спожиту теплову 
енергію. По відношенню до початку 2014 року вона зменшилась на 15,4% і 
становить 14,2 млн.грн.  
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Позитивним є показник рівня оплати за спожиті послуги, який становить 
109,2%.  

Назва показника І півріччя 
2013 рік 

І півріччя 
2014 рік  

2014 р.  у % 
до 2013 р. 

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

92,636 
73,577 
5,762 
13,297 

74,182 
59,894 
4,127 

10,161 

80,1 
81,4 
71,6 
76,4 

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

 
292,43 
749,38 
732,36 

 
292,43 
947,71 
901,58 

 
100,0 
129,4 
120,3 

Заборгованість за теплову енергію по 
споживачам, тис.грн. 

16 749,9 
(на 01.01.2014р) 

14 176,2 84,6 

Рівень оплати за спожиті послуги, %  111,0 109,2 98,4 
В І півріччі 2014 року КП «Теплозабезпечення»  встановило автоматичну 

систему опалювання на котельні по вул.Семашко,8, яка працює на 
альтернативному виді палива, а саме пелетах.  

Електрична енергія.  
В звітному періоді вартість електроенергії для бюджетних установ та 

підприємств міста подорожчала на 12%, для населення на 10%.  
Незважаючи на неодноразові підвищення тарифів на електричну енергію 

для підприємств та організацій бюджетної сфери, заборгованість даних 
юридичних осіб має тенденцію до зменшення.  

Низька платоспроможність населення, напряму впливає на заборгованості 
населення за спожиту електричну енергію, яка постійно збільшується. В І 
півріччі 2014 року вона зросла на 117,1%, в 2013 році її ріст склав 124,4% по 
відношенню до початку минулого року.  

МіськРЕМ з метою розвантаження лінії електропередач встановлено МТП 
та проведена реконструкція лінії 0,4 кВ  в районі Базарної площі.  

Назва показника І півріччя  
2013 рік 

І півріччя 
2014 рік  

2014 р.  у % до 
2013 р. 

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

бюджетних установ  
- для населення  

 
1,22 

 
0,28 

 
1,36 

 
0,31 

 
112,0 

 
110,1 

Заборгованість за електричну енергію, тис.грн.  
- населення міста та району 
- місцевий бюджет 
- державний бюджет 

 
935,5 

0 
24,7 

 
1095,3 

0 
5,7 

 
117,1 

0 
23,0 

Водопостачання  
КП «Водоканал» в звітному періоді відпустив 1055,7 тис.м³ та прийняв  

1033,3 тис.м³ стоків. Обсяг наданих послуг зменшився в межах 5%. По 
підприємствах зменшення пов’язана з призупиненням промислового 
виробництва в звітному періоді.  

Тарифи по послугам КП «Водоканалу» протягом звітного періоду не 
змінювались, але негативним є той факт, що рівень оплати зменшується, як по 
населенню на1,5%, так і по підприємствам – на 4,2%.  
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Назва показника І півріччя 
2013 рік 

І півріччя 
2014 рік  

2014 р.  у % 
до 2013 р. 

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

       -      для підприємств 

1100,8 
794,6 
86,2 
220,0 

1055,7 
796,9 
83,8 

175,0 

95,9 
100,3 
97,2 
79,5 

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

       -      для підприємств 

1073,1 
747,4 
90,3 
235,4 

1033,3 
750,5 
89,1 

193,7 

96,3 
100,4 
98,7 
82,3 

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

 
4,54 
4,91 
6,31 

 
4,54 
4,91 
6,31 

 
100,0 
100,0 
100,0 

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

 
3,60 
3,88 
4,57 

 
3,60 
3,88 
4,57 

 
100,0 
100,0 
100,0 

 Рівень оплати за спожиті послуги для, % 
- населення 
- підприємства 

 
94,4 
101,3 

 
93,0 
97,1 

 
98,5 
95,8 

Газопостачання  
В І півріччі 2014 року відпущено споживачам 13,9 млн.м³ природного газу. 

В звітному періоді його споживання скоротилось на 8%.  
Суттєво збільшився тариф на газопостачання, а саме: для населення в 

середньому до 60%, для підприємств та установ на 33%. На 12% збільшилась 
заборгованість за спожитий газ населенням.  

Назва показника І півріччя 
2013 рік 

І півріччя 
2014 рік  

2014 р.  у % 
до 2013 р. 

Відпущено газу споживачам, тис.м³ 15 179,7 13 908,3 92,0 
Вартість природного газу , грн. за 1000 м³ для 
підприємств, в т.ч.  бюджетних організацій  

4 715,3 
 

6 278,3 
 

133,0 
 

Для населення: з лічильниками Грн../1 м ³ 
- до 2500 м³ 
- до 6000 м³ 
- до 12000м³ 
- без лічильників  

 
0,7254 
1,098 
2,248 
0,7978 

 
1,089 
1,788 
3,645 
1,299 

 
150,0 
163,0 
162,0 
163,0 

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

 
1 016,3 

0,06 
412,0 

 
1 141,1 

0 
198,2 

 
112,0 

0 
48,0 

3. Розвиток земельних відносин  
В березні 2014 року Постановою Верховної Ради України змінено межі 

міста. Територія міста збільшена на 845,7 га  і має  загальну площу 4230,84га.  
В звітному періоді видано дозволи на викуп 2-х земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,3294 га. 
  Оновлено 31 договорів на оренду земельних ділянок для здійснення 

підприємницької та іншої діяльності (розміщення торгівельних павільйонів, 
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магазинів, виробничих приміщень, кіосків, комерційних ринків), розміщення 
тимчасових гаражів тощо. 

До міського бюджету плата за землю надійшла в сумі 3 835,4 тис.грн., що 
на 4,5% менше запланованого показника, та на 14,9% менше відповідного 
періоду 2013 року.  

В І півріччі 2014 р. майже 80% документації для надання адміністративної 
послуги із земельних питань була опрацьована і з 1 серпня буде надаватись через 
центр надання адміністративних послуг.  

 
4. Управління об’єктами комунальної власності  
В І півріччі 2014 році приватизовано 22 та відчужено 1 об’єкти 

комунальної власності на суму 2 544,1 тис.грн. Всього від приватизації об’єктів 
до міського бюджету в звітному періоді надійшло 2 132,4 тис.грн., при 
плановому річному показнику  1 150,0 тис.грн., та  в 4,3 рази  більше фактичного 
надходження 2013 року.    

Показники Факт  
2013 р. 

План 
 2014 р 

Факт  
1 півр. 
2014 р. 

Факт  
2014 р. у % 
до 2013 р. 

Кількість приватизованих та відчужених 
об’єктів  комунальної власності, од   5 5 23 в 4,6 р 

Фактичні надходження до місцевого бюджету  
від приватизації та відчуження об’єктів, тис.грн.   488,4 1150,0 2 132,4 в 4,3 р  

Протягом звітного періоду проведено перевірку дотримання умов 15 
договорів купівлі-продажу. Згідно рішення міської ради 31 договір купівлі-
продажу знято з контролю за строком давності.  

В зв’язку зі зміною законодавства розроблений проект нового Положення 
про впорядкування умов оренди комунального майна в місті Коростені. 

 За звітний період проведено засідання постійно діючої комісії по передачі 
майна в оренду 14 об’єктів комунальної власності.   

 
 

Показники Факт  
1 півр. 2013 р. 

Факт  
1 півр. 2014 р 

2014 р. у % 
до 2013 р. 

1 - - Продано у власність земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення од. /га  28,1 - - 
Сума коштів, які надійшли до міського бюджету 
від продажу земель несільськогосподарського 
призначення, тис.грн. 

1503,3 109,2 7,3%  

103 31 30,1% Передано в оренду земельних ділянок для 
здійснення підприємницької та іншої діяльності, 
од./га  8,8 2,1 23,9% 

Плата за землю, яка надійшли до міського 
бюджету від суб’єктів господарювання  тис.грн., 
в тому числі 

- земельний податок 
- орендна плата  

4508,5 
 

1563,2 
2945,3 

3835,4 
 

1926,7 
1908,7 

85,1% 
 

123,3% 
64,8% 
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В оренді юридичних та фізичних осіб  перебуває 163 приміщення  міської 
комунальної власності, загальною площею 31,4 тис.м².  

До міського бюджету від оренди цих приміщень надійшло 307,7 тис.грн. 
Заборгованість до бюджету становить  58,1 тис.грн (0,5 міс).  

Показники Факт  
2013 р. 

План 
 2014 р 

Факт  
1 півр. 
2014 р 

Факт  
2014 р. у % 
до 2013 р. 

Кількість об’єктів переданих в оренду, од   161 160 163 101,9 
Загальною площею,   тис.м² 31,4 30,0 31,4 104,7 

Надходження до міського бюджету від оренди 
об’єктів комунальної власності,   тис.грн. 718,3 600,0 307,7 

42,8% до 
річного 

показника 
Заборгованість  по орендним платежам,  тис.грн./ 
міс.  

77,5 
(0,7 міс.) 

 
 

58,1  
(0,5 міс.) 75.0 

Проводяться перевірки правильності сплати та повноти перерахування в 
міський бюджет надходжень за оренду комунального майна, наявності страхових 
свідоцтв у орендарів.  

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

 
5. Архітектура, містобудування та  будівельний комплекс  
В І півріччі 2014 року по місту Коростеню прийнято в експлуатацію 5,1 

тис.м² житла. Введено в експлуатацію 12 житлових об’єктів та 20 об’єктів 
комерційного призначення, загальною площею 5,3тис.м2 . 

Протягом звітного періоду було введено в експлуатацію першу чергу (35 
квартир) житлового будинку по вул.Кірова,70а. 

 Продовжується будівництво другої черги 65-ти квартирного житлового 
будинку по вул.Кірова,70а та 60-ти квартирного житлового будинку по 
вул.Маяковського,111. В зв’язку з фінансовою нестабільністю заморожено 
будівництво житлового будинку по вулиці. Грушевського,108.  

В звітному періоді залучено коштів до міського бюджету на розвиток 
інфраструктури  в сумі 604,1 тис.грн. ( в І півр. 2013 р – 229,1 тис.грн.). 

Підготовлено 36 будівельних паспортів забудови земельних ділянок, 27 
містобудівних умов та обмежень забудов земельних ділянок та 140 висновків на 
виділення земельних ділянок громадянам міста та суб’єктам господарювання.  

Видано 20 пріоритетів на розміщення реклами на території міста.  
З метою упорядкування бази даних щодо найменування вулиць міста, 

прийнято рішення про затвердження оновленого реєстру вулиць та провулків 
міста Коростеня.   

Виготовлено ескізи та креслення на будівництво фонтану та 
інформаційного екрану на  території прилеглої до міськвиконкому.   
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Будівельний комплекс  
В м. Коростені працюють будівельні організацій, які проводять свої 

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

Показники І півріччя 
2013 рік 

І півріччя 
2014 рік  

2014 р.  у % 
до 2013 р. 

Обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт, 
тис. грн. 15 790,9 12 340,1 78,1 

Обсяг інвестицій в основний капітал, тис. грн. 1 768,2 1 400,5 79,2 
Обсяг підрядних робіт, тис. грн. 16 227,3 12 179,6 75,0 
Введення в дію основних фондів, тис. грн. 25,2 158,6 в 6,3 р 
Кількість працюючих, чол. 688 644 93,6 
Середня заробітна плата за місяць, грн. 2 562,0 2 323,0 90,6 

 
В зв’язку з обмеженістю та несвоєчасним фінансування будівельних робіт з 

державного бюджету, зменшений обсяг виконаних робіт по будівельним 
організаціям міста.  

В загальнообласному показнику по 
виконанню будівельних робіт місто 
займає питому вагу на рівні 5,6%.  

 
 
 

6. Транспортний комплекс міста  
Автомобільний транспорт.  
Послугами автомобільного транспорту в місті Коростені за результатами 

пасажиропотоку щоденно користується понад 16 тис.пасажирів. Даний показник 
є більш точнішім ніж попередні, так як був отриманий за результатами вивчення 
пасажиропотоку на міських автобусних маршрутах.   

Автобусна мережа міста є незмінною, і складається з 14 основних 
маршрутів та 2-х додаткових в годину «пік», на яких працює 38 автобусів,  
щоденно виконуючи 962 рейси. 

З 1 січня 2014 року в місті Коростені тариф на проїзд в автобусах 
підвищився до 2,50 грн. Але в зв’язку з економічною нестабільністю в країні, 
перевізники в квітні 2014 року ініціювали підвищення тарифу до 3,00 грн. За 
результатами проведеної роботи щодо детального аналізу нового розрахунку 
було прийнято рішення підвищити тариф до 3,00 грн. в серпні 2014 року.  

Пільгове перевезення пасажирів у міському транспорті міста здійснюється 
за рахунок субвенції із державного бюджету, направленої на відшкодування 
вищевказаних витрат. Всього в звітному періоді було перевезено 215 тис. 
громадян пільгових категорій на загальну суму 539,4 тис.грн. Відшкодування 
коштів за пільгові перевезення склали 95,7%.  Сума заборгованості на 01.07.2014 
року склала 236,3 тис.грн. (або 2,6 міс.) 

Виконано будівельних 
робіт за І півр.2014 р млн.грн. 

у % до 
загально
го обсягу 

Житомирська область 200,5 100,0 
м.Житомир 140,1 69,8 
м.Бердичів 2,9 1,5 
м.Коростень 11,3 5,6 
м.Нов.-Волинський 1,1 0,5 
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Стабілізована система перевезень пасажирів в режимі звичайного таксі, 
яка здійснюється юридичними та фізичними особами. На сьогоднішній день 
місто обслуговує 6 служб радіо-таксі, які обслуговують близько 140 автомобілів 
та працює майже 100 приватних перевізників таксі.  

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

 
Залізничний транспорт.  
За показниками розвитку в І півріччі 2014 році по Коростенській дирекції 

залізничних перевезень забезпечено виконання планових показників.  
Перевезення вантажів залишилось майже на рівні показника 2013 року і 

становить 8,05 млн.тон. В той же час на 5,9% зменшилась кількість перевезених 
пасажирів.  

Показники 
І півріч  
2013 р 

І півріч.  
2014 р  

2014 р. у % 
до 2013 р. 

Кількість перевезених вантажів, млн..тон 8,025 8,051 100,3 
Кількість перевезених пасажирів, млн..осіб  5,96 5,61 94,1 
Заборгованість по компенсації пільгових 
перевезень пасажирів, тис.грн. всього 
В т.ч. по місту Коростеню  

1300,5 
 

261,3 

1509,1 
 

208,7 

116,0 
 

79,9 
Проблемним питанням в діяльності залізниці залишається обмеженість 

фінансування для оновленого рухомого складу, а також недостане 
компенсування витрат пов’язаних з пільговим перевезень.  

Так, сума потреби в коштах на компенсацію за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян залізничним транспортом, у І півріччі 2014 році склала 
1509,1 тис.грн і була профінансована лише на 43,3 % в сумі  653,2  тис.грн.  

 
7. Послуги зв’язку  
Обсяг надання універсальних послуг (пересилання поштової 

кореспонденції, посилок, передплата періодичних видань тощо) в І півріччі  2014 
році становив 395,5 тис.грн., що на 2,1% менше показника 2013 року. За 
показниками розвитку послуги поштового зв’язку в І півріччі 2014 року мають 
тенденцію до поступового зменшення.  

Причинами таких змін, є технологічний прогрес, який дає можливість 
електронного пересилання документів, централізації послуги, скорочення 
сільського населення, яке є постійним користувачем послуг «Укрпошти», 
розвиток інших кур’єрських служб.  

В звітному періоді кур’єрські служби по місту збільшились ще на одну, а 
саме «Деливери».  
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Показники 
І півріччя  

2013 р 
І півріччя  

2014 р  
2014 р. у % 
до 2013 р. 

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

403,9 395,5 97,9 

- письмова кореспонденція (проста та 
рекомендована),  

313,8 285,8 91,1 

- посилки 90,1 89,4 99,2 
- з передплати періодичних видань 20,3 88,4 23,0 
Всього послуг на одного жителя міста, грн.. 6,17 6,0 97,2 
Надано інноваційних видів послуг, а саме 
кур’єрська доставка, од. 

968 790,0 81,6 

  
8. Фінансово-бюджетна політика  
Виконання Державного бюджету  
Згідно звітних даних, до Державного бюджету в І півріччі 2014 року  по 

м.Коростень зібрано 26,0 млн.грн. податків і платежів. Планове завдання по 
надходженням виконано на 110,7%. В порівнянні з відповідним періодом 
минулого року збір до Державного бюджету збільшився на 1,7 млн. (106,9%), в 
основному за рахунок збільшення податку на додану вартість на 5,3 млн.грн.  

Найбільші  
бюджетонаповнюючі податки 

І півр. 
2013 року  

І півр. 
2014 р 

2014 у % 
до 2013  

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

10,7  
44,6% 

16,1  
62% 

150,5 
139,0 

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

11,6 
47,9% 

7,0  
 26,8% 

60,4 
55,9 

Протягом січня - червня 2014 року проведено бюджетне відшкодування 
податку на додану вартість в сумі 3,6 млн.грн., що на 2,2 млн.грн. більше 
відповідного періоду минулого року.  

Виконання міського бюджету  
До загального фонду бюджету міста в І півріччі 2014 року надійшло всіх 

видів доходів (податки, збори та обов’язкові платежі) на загальну суму 126,2 
млн.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження  
збільшились на 15,7 млн.грн. Затверджені міською радою планові показники 
виконані на 97,9%.  

 Фактично до міського бюджету надійшло власних доходів (I та II кошик) 
39,1 млн. грн., що на 0,7 млн.грн менше минулорічного показника.   

Доходи, що закріплюються за міським бюджетом (I кошик) становлять 
33,2  млн.грн. і виконані лише на 96,5%. 

Доходи місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів  (II кошик), склали за звітний період 5,9 млн.грн, 
виконання плану становить  106,7%.  

Види надходжень по кошикам І півр. 
2013 р 

І півр. 
2014 р.  

2014 у % 
до 2013  

2014 % до 
плану 

Власні доходи ( І кошик) , млн.грн. 33,4 33,2 99,4 96,5 
Власні доходи ( ІІ кошик), млн..грн.  5,3 5,9 111,3 106,7 
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Дотації вирівнювання із державного бюджету в І півріччі 2014 року 
надійшло в сумі 28,4  млн. грн., що становить 100,0% до плану, і на 9,0 млн.грн. 
(на 46%) більше відповідного періоду минулого року.  

Отримано субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам по 
загальному фонду 42,8 млн.грн., що становить 88,9% до плану. 

За звітний період доходи спеціального фонду склали 15,6 млн.грн., що на 
4,3 млн.грн. більше минулорічного показника, бюджету розвитку – 7,4 млн.грн., 
що на 1,6 млн.грн. більше 2013 року.  

За результатами роботи І півріччя 2014 року з міського бюджету 
проведено видатків на суму 111,8 млн. грн., що на 3,0 млн. грн. (102,8%) більше 
ніж за відповідний період 2013 року.  

Видатки бюджету  1 півр. 
2013 р 

1 півр. 
2014 р 

2014 р. у % 
до 2013 р. 

Державне управління, млн.грн.  3442,4 3452,5 100,3 
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки 
держави, млн.грн. 

623,1 512,5 82,3 

Освіта, млн.грн.  42856,0 41493,8 96,8 
Охорона здоров'я , млн.грн. 18732,2 18900,7 100,9 
Соціальний захист та соціальне забезпечення, млн.грн.  39163,5 42470,4 108,4 
Житлово-комунальне господарство, млн.грн.  2058,2 7113,7 345,6 
Культура і мистецтво, млн.грн.  3809,2 3956,9 103,9 
Засоби масової інформації, млн.грн.  434,7 341,4 78,5 
Фізична культура і спорт, млн.грн.  1070,4 1169,7 109,3 
Будівництво, млн.грн.  954,9 978,7 102,5 
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 
телекомунікації та інформатика, млн.грн.  

2480,6 2809,8 113,3 

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

466,0 400,4 85,9 

Найбільшу питому вагу в структурі видатків загального фонду міського 
бюджету становлять видатки по галузі «Соціальний захист та соціальне 
забезпечення» – 37,8,9%, «Освіта» – 35,0%, «Охорона здоров’я» – 15,5%, 
«Культура і мистецтво» – 3,2%, «Органи місцевого самоврядування» – 3,0%, 
«Житлово-комунальне господарство» – 2,5%.  

Виконання надходжень до Пенсійного фонду  
Кількість платників єдиного соціального внеску станом на 01.07.2014 року 

становить 926 юридичних осіб та 2920 фізичних осіб – підприємців.  
 В звітному періоді власні доходи Пенсійного фонду України склали 0,7 

млн.грн. (без врахування єдиного соціального внеску, який з 2013 року 
адмініструється Міністерством доходів і зборів).   

Станом на 01.07.2014 року загальний борг по підприємствах міста  перед 
Пенсійним фондом України складає 5 463,4 тис.грн, в тому числі дієвий борг 
становить 587,8 тис.грн. 60,2% боргу припадає на підприємства-банкрути. З 
початку року заборгованість зменшилась лише на 0,2% по дієвого боргу.  
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9. Зовнішньоекономічна діяльність 
За звітний період митним постом «Коростень» перераховано до 

Держбюджету 4 439,4 млн.грн., що на 48% (2 294,2 млн. грн.) більше 
надходжень аналогічного періоду минулого року. Збільшення показника 
надходження пов’язано зі збільшенням з початку року обсягів імпортованих 
нафтопродуктів, які збільшились як по вазі, так і по вартісних показниках. 

Основним бюджетоутворюючим товаром є нафтопродукти виробництва 
Республіки Білорусь (94% усіх надходжень), а також товари та сировина, 
імпортовані суб’єктами, розташованими в зоні діяльності митниці для власних 
виробничих потреб, таких як «Фармацевтична фабрика «НВО «Ельфа» та ПрАТ 
«Коростенський завод МДФ» (наприклад, під час митного оформлення вантажів, 
які надходили на адресу ПрАТ «Коростенський завод МДФ» в І півріччі 2014 
року до бюджету було стягнуто 7422,1 тис. грн.).  

В зоні діяльності митного поста «Коростень» активно здійснюють 
оформлення 50 суб’єктів ЗЕД (57 – І півріччя 2013 року), з них зареєстровані в 
інших митницях – 35 суб’єктів ЗЕД. 

Активно використовується електронне декларування товарів. За І півріччя 
поточного року оформлено 13 тис.митних декларацій, з них 11,8 (90%) здійснено 
шляхом електронного декларування. 

Обсяги експорту-імпорту товарів І півріччя 2014 року 
Експорт Імпорт  

тис.дол. 
США 

у % до 
січня– 
червня 
2013р. 

у % до  
загаль-

ного 
обсягу 

тис.дол. 
США 

у % до 
січня–
червня 
2013р. 

у % до   
загаль-
ного 

обсягу 

Сальдо 

Коефі-
цієнт 
пок-
риття  

Житомирська                   
область 325479,7 115,5 100,0 137928,5 74,1 100,0 187551,2 2,36 

м.Житомир 77710,4 108,1 23,9 57098,0 74,4 41,4 20612,4 1,36 
м.Бердичів 20482,0 81,6 6,3 9789,0 73,0 7,1 10693,0 2,09 
м.Коростень 28702,9 167,7 8,8 5006,1 50,9 3,6 23696,8 5,73 
м.Малин 17378,2 114,1 5,3 10976,8 73,1 8,0 6401,4 1,58 
м.Нов.–
Волинський 22187,4 112,1 6,8 13394,2 88,4 9,7 8793,2 1,66 

В   І півріччі 2014 року показник обсягу експорту товарів становив 28702,9 
тис. дол. США (167,7% показника 2013 року) і є другим показником по області.  
Показник обсягу імпорту товарів в І півріччі 2014 року зменшився в порівнянні з 
аналогічним періодом 2013 року і становив 5006,1 тис.дол.США (50,9% 
показника 2013 року) і є найменшим показником серед міст області.  

 
10. Інвестиційна політика 
В місті продовжує проводитися політика в напрямку залучення нових 

інвестиційних проектів та підтримки вже діючих, але в зв’язку з напруженою 
ситуацією в країні значної уваги інвесторів до міста не відзначалося.  

В звітному періоді завдяки вжитим заходам, вдалося внести 
індустріальний  парк «Коростень» в Реєстр індустріальних парків Україні, а це в 
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подальшому може дати можливість залучення державних коштів на розвиток 
його інженерної інфраструктури.   

Прийнято участь в міжнародній конференції «Індустріальні парки 
України» на якій презентувався досвід роботи міста Коростеня.  

Станом на 01.07.2014 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, 
накопичених в економіці м. Коростеня, з урахуванням курсової різниці становив 
1029,1 тис.дол. США (0,3% всіх іноземних коштів області).  У розрахунку на 1 
мешканця міста це склало 15,7 дол. США проти 278,2 дол. – по області.  

Обсяг інвестицій до 1 січня 2014р. зменшився на 28,8 тис.дол. США, або 
на 18,2 0%, що головним чином пов’язано зі зміною курсу валюти.  

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) за містами 
На 01.01.2014 На 01.072014  

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 

обсягу 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 

обсягу 

Приріст 
(зменшення) до 

01.01.2014, 
тис.дол. США 

У % до 
01.01. 
2014  

Усього 388741,1 100,0 348461,6 100,0 –40279,5 89,6 
м. Житомир 119494,6 30,7 108603,6 31,2 –10891,0 90,9 
м. Бердичів 18130,9 4,7 17691,8 5,1 –439,1 97,6 
м. Коростень 1257,9 0,3 1029,1 0,3 –228,8 81,8 
м. Малин 21789,2 5,6 15393,8 4,4 –6395,4 70,6 
м. Нов.-Волинський 2637,1 0,7 3508,5 1,0 871,4 133,0 

 
11.  Розвиток підприємництва  
Станом  на 01.07.2014 року в місті зареєстровано 796 юридичних осіб та 

3708 фізичних осіб-підприємців. 
Юридичні особи Фізичні особи Показники 

державної 
реєстрація 

І півріччя 
2014 р. 

І півріччя 
2013 р. 

2014 р. у % 
до  2013 р. 

І півріччя 
2014 р. 

І півріччя 
2013 р. 

2014 р. у % 
до  2013 р. 

Зареєстровано  21 22 95,5 89 112 79,5 
Ліквідовано  7 8 87,5 235 168 140 
Співвідношення 
зареєстрованих до 
ліквідованих  

більше в 
3 р. 

більше в 
2,8 р.  менше в 

2,6 р. 
менше в 

1,5 р.  

Протягом І півріччя 2014 року державними реєстраторами по місту 
Коростеню зареєстровано 21 юридичну особу (ліквідовано 7) та 89 фізичних 
осіб-підприємців (ліквідовано 235).  

Станом на Кількість суб’єктів 
ЄДРПОУ 01.04.2014 01.07.2014 
Житомирська область 27549 27776 
м.Житомир 10074 10167 
м.Бердичів 1495 1509 
м.Коростень 1148 1160 
м.Малин 597 603 
м.Нов.-Волинський 911 916 
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У порівнянні з І півріччям 2013 року на 21% зменшилась реєстрація 
фізичних осіб-підприємців і на 40% збільшилась їх ліквідація. Погіршення 
ситуації щодо реєстрації ФОП пов’язане з обтяжливою діючою системою 
оподаткування, нестабільною соціально-економічною ситуацією в країні, а 
також окремим фактором впливу є скасування ФОП, які фактично не займалися 
підприємницькою діяльністю. 

Надходження до спеціального фонду міського бюджету від платників 
єдиного податку становлять – 4558,4 тис.грн., що складає 122,4% показника 2013 
року. 

З метою стимулювання розвитку підприємництва, спільно з міським 
центром зайнятості для безробітних проведено 3 семінари «Як започаткувати 
свій бізнес» (40 учасників), 5 семінарів «Від бізнес ідеї до власної справи» (50 
учасників) та проведено 3 тренінги на тему «Пошук ідей для започаткування 
власного бізнесу» (37 учасників). 

В І півріччі 2014 року Коростенським міським центром зайнятості надано 
одноразову допомогу для започаткування власної справи 12 особам на загальну 
суму 162,0 тис.грн., за аналогічний період 2013 р. – 7 безробітних, 57,9 тис.грн. 

Через Єдиний дозвільний офіс видається 8 видів документів дозвільного 
характеру (проти 10 в 2013 році). Протягом 1 півріччя 2014 року до Єдиного 
дозвільного офісу надійшло 53 вхідних пакетів документів (І півріччя 2013 р. – 
86), в тому числі видано 35 документів дозвільного характеру (І півріччя 2013 р. 
– 65). Надано 186 консультацій з питань видачі документів дозвільного 
характеру проти 209 в І півріччі 2013 року. 

В цілому кількість звернень суб’єктів господарювання до Єдиного 
дозвільного офісу міста Коростеня та кількість виданих документів дозвільного 
характеру зменшилась майже в 1,5 рази, що пов’язано зі скасуванням видачі 
деяких видів документів дозвільного характеру та спрощенням дозвільних 
процедур на законодавчому рівні. 

В рамках Закону України «Про основні засади регуляторної політики в 
сфері господарської діяльності» розроблено та затверджено 6 місцевих 
нормативних документів регуляторного характеру. 

З метою покращення обслуговування платників податків відкрито Центр 
обслуговування платників податків, в якому протягом І півріччя 2014 року 
надано 3455 адміністративних послуг.  

З метою кращої проінформованості підприємців міста постійно 
підтримувався розділ «Підприємництво» на міській Інтернет-сторінці, в якому 
розміщується актуальна інформація та новини для підприємців, а також в 
місцевій газеті підтримувалась рубрика «Актуальні питання для бізнесу».  

На день міста проведено виставку-ярмарку в якій на безкоштовній основі, 
взяли участь суб’єкти господарювання міста, області та інших регіонів, в тому 
числі суб’єкти малого підприємництва. 
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12. Торгівля, побут, громадське харчування 
Стійкою до криз галуззю економіки міста залишається торгівля. За І 

півріччя поточного року зростання товарообігу підприємств торгівлі в 
порівняних цінах склало близько 20% у порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року, що є одним з кращих показників в області.  

По реалізації товарів на душу населення м.Коростень посідає друге місце в 
області(4,1 тис.грн. розрахунково). Обсяг послуг, реалізованих населенню, 
займає 8,7% від обласного показника.  

Цінова ситуація в місті відповідає загальнодержавній. За І півріччя 2014 
року у Коростені найбільше подорожчали: пальне - бензин 95 на 43%, дизельне 
пальне на 50%,  пшоно на 88%, рис на 40%, цукор на 34%, гречка на 41%; 
подешевшали яйця на 13%. 

Алкогольні напої та тютюнові вироби з початку року зросли в 2 рази 
За 6 місяців 2014 року у місті Коростені відкрито 6 магазинів, 2 кафе, 1 

аптека. Створено 24 нових робочих місць. У порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року зменшення складає 3 заклади торгівлі та 12 робочих місць. 

Загальна торгівельна мережа міст станом на 01 липня 2014 року нараховує 
468 об’єктів. 

Обсяг реалізованих послуг 
за січень–червень тис.грн. 

Обсяг послуг, реалізованих 
населенню за січень–червень, 

тис.грн. 
Діяльність підприємств 

сфери послуг 
 І півріч 2013 р І півріч.  2014 р І півріч. 2013 р. І півріч. 2014 р  

Житомирська область 1 432 446,9 1 252 318,7 350 385,5 432 438,9 
м.Житомир 1 143 409,9 977 151,6 260 417,3 327 705,4 
м.Бердичів 35 072,8 38 616,0 20 163,1 20 925,1 
м.Коростень 123 242,0 112 106,6 26 836,3 37 785,0 
м.Малин 10 884,0 11 843,4 2 534,0 3 309,9 
м.Нов.-Волинський 21 220,6 21 964,5 8 820,9 9 586,4 

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

року становить 65,4 тис.осіб. Протягом І півріччя  2014 року в місті 
спостерігається тенденція скорочення чисельності населення.  

В січні-червні 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 
3,5% збільшилась народжуваність і склала 329 немовляти.  На 3,2% збільшилась 
смертність по відношенню до показника аналогічного періоду минулого року і 
становила 514 осіб. Таким чином, природне скорочення по місту склало 185 
особи, що на 2,3% менше показника минулого року. 

Кількість 
народжених, (осіб) 

Кількість 
померлих, ( осіб) 

Природний приріст, 
скорочення (–) 

Природний рух населення 
по містах 

 у січні – червні  2014р. 2013р. 2014р. 2013р. 2014р. 2013р. 
Житомирська обасть 7386 7159 10762 10693 –3376 –3534 
м.Житомир 1507 1415 1524 1538 –17 –123 
м.Бердичів 470 428 611 545 –141 –117 
м.Коростень 329 318 514 498 –185 –180 
м.Малин 162 159 192 177 –30 –18 
м.Нов.–Волинський 338 334 338 335 – –1 
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За показниками природного руху протягом звітного періоду по містах 
області відсутній природний приріст населення, внаслідок чого загальне 
природне скорочення по області складає 3 376 осіб, найбільший його показник в 
185 осіб по м. Коростень.  

В наслідок міграційних процесів у січні-червні 2014 року приріст 
населення міста склав 124осіб, що на 2,4% менше за аналогічний період 2013 
року, але залишається найкращим показником серед міст області.  

Міграційний рух населення по містах у січні-травні 
(осіб) 

2014р. 2013р. 

 

кількість 
прибулих 

кількість 
вибулих 

міграційний 
приріст, 

скорочення 
(+,–) 

кількість 
прибулих 

кількість 
вибулих 

міграційний 
приріст, 

скорочення 
(+,–) 

Житомирська бласть 7350 7097 253 8555 7499 1056 
м.Житомир 1147 2018 –871 1333 1832 –499 
м.Бердичів 359 434 –75 554 423 131 
м.Коростень 371 247 124 389 262 127 
м.Малин 88 113 –25 156 119 37 
м.Нов.-Волинський 388 346 42 398 339 59 

 
14. Грошові доходи населення 
За І півріччя 2014 року середній дохід в розрахунку на одного жителя міста 

становить 8,3 тис. грн., що на 2% більше показника за І півріччя 2013 року. 
Складові грошових доходів І півріччя 

2013 
І півріччя 

2014 
2014 р. у % 
до 2013 р. 

Фонд оплати праці, тис.грн. 276 582,50 279 480,00 101,0 
Пенсійні виплати, тис.грн. 197 600,00 203 600,00 103,0 
Компенсаційні виплати (в т ч. ЧАЕС), 
тис.грн. 

9 546,90 8 237,40 86,3 

Державні соціальні допомоги, тис.грн. 25 600,00 30 400,00 118,8 
Субсидії , тис.грн. 2 716,90 2 198,40 80,9 
Виплати по безробіттю, тис.грн. 7 041,70 7 042,40 100,0 
Фонд нещасних випадків, тис.грн. 3 683,90 3 447,80 93,6 
Фонд соціального страхування, тис.грн 9 352,30 7 855,40 84,0 
Всього: 532 124,20 542 261,40 101,9 
Доходи в розрахунку на 1 жителя, грн. 8 111,65 8 266,18 101,9 

Найбільше зростання в структурі доходів населення відбулося за рахунок 
державних соціальних допомог населенню – на 18%. Незначно збільшились 
пенсійні виплати – на 3%. Натомість відбулось зменшення видатків на 
компенсаційні виплати – на 13,7%, субсидії – на 19%,  та зменшились видатки з 
фондів в середньому на 10%. 
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Протягом І півріччя 2014 року розмір мінімальної заробітної плати, який 
встановлюється на законодавчому рівні, залишився незмінним та становить 1218 
грн. 

Середньомісячна заробітна плата в місті за звітний період залишилась на 
рівні минулорічного показника і становить 2765 грн.  в той же час  її рівень на 
4,5? більше за середній показник  по Житомирській області.  

Нараховано в середньому  штатному працівнику 
у % до  Середньомісячна 

заробітна плата грн. середнього рівня 
по регіону 

січня-червня  
2013 р. 

Житомирська область 2646 100,0 106,2 
м. Житомир 2884 109,0 106,9 
м. Бердичів 2360 89,2 106,3 

м. Коростень 2765 104,5 100,1 
м. Малин 3197 120,8 107,7 

м. Нов.-Волинський 2477 93,6 101,3 
Станом на 01.07.2014 року за даними управління статистики власна 

заборгованість з виплати заробітної плати на економічно-активних 
підприємствах міста становить 126,7 тис. грн. (ПАТ «Коростенський 
машинобудівний завод»). Непогашена заборгованість по підприємству-банкруту 
ЗАТ «АТЗТ Коростенський фарфор» становила 941,0 тис. грн. 

З метою забезпечення контролю за дотриманням державних гарантій у 
сфері оплати праці в І півріччі 2014 року проведено 18 перевірок на 
підприємствах всіх форм власності (в 2013 році – 16 перевірок). Про виявлені 
порушення складені довідки та передані до державної територіальної інспекції з 
питань праці. 

 
15. Зайнятість населення та ринок праці 

Загальна чисельність осіб, що перебувала на обліку в службі зайнятості в І 
півріччі 2014 року становила 3130 осіб, з них мали статус безробітного – 2280 
осіб, що становить 98% показника 2013 року.  

За І півріччя 2014 року працевлаштовано 798 осіб, що на 38% більше 
показника 2013 року. Одноразову допомогу для започаткування власної справи 
отримали 12 безробітних на суму 192,1 тис.грн. (в І півріччі 2013 року – 7 осіб на 
суму 71,2 тис. грн.).  

На нові робочі місця з проведенням компенсації роботодавцю єдиного 
соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування 
працевлаштовані 13 безробітних (проти 3 безробітних в 2013 році). 

Середній розмір виплат по безробіттю зріс на 81 грн. в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року та становить 1066,99 грн. Всього за І 
півріччя 2014 року з фонду соціального страхування виплачено 7042,4 тис.грн., 
що складає 100 % показника минулого року. 
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Попит робочої сили на кінець звітного періоду становить 211 осіб. 
Навантаження на одне вільне робоче місце - 7 чоловік.  (на кінець червня, осіб) 

Кількість  
зареєстрованих 

безробітних 

Потреба  
роботодавців  

у працівниках для 
заміщення вільних 

робочих місць  
(вакантних посад) 

Навантаження  
зареєстрованих 

безробітних 
на одне вільне  
робоче місце  

(вакантну посаду) 

Попит та пропозиція 
робочої сили на ринку 

праці по містах 

2014р. 2013р. 2014р. 2013р. 2014р. 2013р. 
Житомирська область 18900 20612 1998 3046 9 7 
Житомирський МЦЗ 1998 2433 709 1215 3 2 
Бердичівський МЦЗ 1929 1827 284 364 7 5 
Коростенський МЦЗ 1492 1534 211 207 7 7 
Малинський МЦЗ 626 682 64 189 10 4 
Нов.-Волинський МЦЗ 1191 1368 256 303 5 5 

Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
пройшло 132 безробітних, що на 97% більше показника 2013 року. 

Залучено до участі в оплачуваних громадських роботах 39 безробітних, 
проти 14 осіб в І півріччі 2013 року. Роботи проводяться в Госписі Святої Єлени 
по догляду за хворими, а також на об’єктах соціальної сфери (ремонт дитячих 
дошкільних закладів міста). 

Профорієнтаційними послугами центру зайнятості в І півріччі 2014 року 
було охоплено 2303 чоловік, вони отримали 5066 послуг. Особлива увага 
приділяється школярам щодо популяризації робітничих професій. Таким чином, 
було проведено Ярмарок професій, в якому прийняли участь 150 випускників 9-
11 класів, проведено 6 профорієнтаційних уроків для учнівської молоді, залучено 
122 випускники.  

Також особлива увага приділяється особам, що потребують соціального 
захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Так, в І півріччі 2014 
року на обліку перебували 138 осіб з інвалідністю, з них отримали адресні 
профорієнтаційні послуги 137 осіб, 4 особи з інвалідністю проходили 
професійне навчання, 21 особа працевлаштована; 13 випускників ЗОШ, що 
перебували на обліку отримали 51 профорієнтаційну послугу та 1 випускник 
працевлаштований. 4 безробітних передпенсійного віку були працевлаштовані з 
проведенням компенсації роботодавцю. 

Робочою групою з питань легалізації зайнятості населення та заробітної 
плати протягом звітного періоду проведено перевірку 6 рейдів, перевірено 81 
об’єкт, легалізовано 32 робочі місця.  
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16. Соціальний захист населення 
Соціальний захист 
Протягом звітного періоду всі види державних соціальних допомог та 

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

Малозабезпеченим громадянам міста, інвалідам та ветеранам війни, а 
також особам, які переселилися зі східних регіонів України надавалася 
гуманітарна допомога продуктами харчування, одягом та засобами реабілітації. 

Протягом І півріччя 2014 року призначено та виплачено державних 
соціальних допомог 5839 особам, що на 10% більше показника минулого року, 
на суму 30,4 млн. грн. (за аналогічний період 2013 року – 25,6 млн. грн.), 
субсидій - 1111 особам на суму 2,2 млн. грн. (в порівнянні з 2013 роком показник 
суттєво не змінився). 

Видатки бюджету на надання пільг ветеранам війни, праці, громадянам, які 
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та іншим пільговикам становлять майже 
8 млн. грн., що складає 87% показника аналогічного періоду минулого року. 

Видатки місцевого бюджету на надання компенсаційних виплат - фізичним 
особам, які надають соціальні послуги інвалідам та громадянам похилого віку 
склали 257,7 тис.грн. та були виплачені 284 особам, що в 1,5 рази менше 
показника минулого року. 

Показники І півріччя 
2014 року 

1 півріччя 
2013 року 

2014 року у %  до
2013 р. 

Кількість одержувачів державні соц. допомог, чол. 
видатки, млн. грн. 

5839 
30,4 

5309 
25,6 

110 
119 

Кількість одержувачів житлових субсидій, чол. 
видатки, млн. грн. 

1111 
2,2 

1107 
2,7 

100,3 
81 

Кількість пільгової категорії громадян (ветерани війни, 
праці, постраждалі від аварії на ЧАЕС та ін.), чол 
видатки, млн. грн. 

38883 
8 

36174 
9,2 

107 
87 

Кількість одержувачів компенсаційних виплат – 
фізичних осіб, які надають послуги інвалідам та 
громадянам похилого віку, чол. 
видатки, тис. грн. 

284 
257,7 

435 
387,5 

65 
66 

 
Догляд тяжко хворих людей в місті здійснює Госпис «Святої Єлени».  
За перше півріччя 2014 року надано медико-соціальну допомогу 57 

хворим. 
Для покращення умов перебування пацієнтів в Госписі в І півріччі 2014 

року було завершено ремонт в палатах, косметичний ремонт самого приміщення 
Госпису, налаштовано водовідведення, водопостачання, електромережу, 
відремонтовано ганок. На виконання поставлених завдань було залучено 
спонсорських коштів у сумі 470 тис.грн. Основні спонсори: ПАТ 
«Коростенський завод ЗБШ», ГО «Віра, Надія, Любов», Фірми «Фіат» та «Порше 
лізінг Україна». 

КУ Територіальний центр соціального обслуговування 
Протягом І півріччя 2014 року надавались соціальні послуги понад 1050 

громадянам, з них отримали допомогу у вигляді: одягу та взуття - 123 особи на 
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суму 1,1 тис.грн. Безкоштовно забезпечено паливом  11 осіб. Чисельність 
отримувачів соціальних послуг зросла на 45 громадян. 

На базі центру створена група швидкого реагування, яка займається 
обстеженням побутових умов проживання підопічних та здійсненням термінових 
необхідних робіт. Для запобігання надзвичайних ситуацій в зимовий період у 
місті на базі центру створений пункт обігріву безхатченків для 10 осіб, а також 
банк теплого одягу та продуктових наборів.  Облаштовано кімнати для 
тимчасового проживання жінок з дітьми, які постраждали від насилля в сім'ї. 

Крім того, в рамках міської програми «Турбота» Територіальним центром 
створено базу даних людей, які мають інвалідність за різними категоріями. 
Загалом по місту проживає понад 100 громадян відповідної категорії. 

Для людей з обмеженими фізичними можливостями, які потребують 
допомоги у транспортуванні в межах міста запроваджена послуга «Соціальне 
таксі». Введено нову послугу - супровід інвалідів по зору. 

При відділенні соціально-побутової адаптації діють клуби: вчителів-
ветеранів «Неспокійні серця», «Діти війни», «Калина» чисельність пенсіонерів в 
яких налічується більше 150 громадян. Підопічні отримують аромотерапевтичні 
та фізичні процедури, а також можуть поспілкуватися в теплій, дружній 
атмосфері.  

На базі Територіального центру діє мультидисциплінарна команда в складі 
медичної сестри, психолога,соціального робітника. 

Розпочато роботу по наданню соціальних послуг одиноким 
непрацездатним громадянам похилого віку, що є особами тимчасово 
переміщеними на території України – обстежено 26 осіб. Надаються 
автотранспортні послуги для біженців. 

Соціальні послуги в місті людям похилого віку та соціально незахищеним 
верствам населення надає Коростенська благодійна організація «Товариство 
Червоного Хреста». В зимовий період під час акції «Разом тепліше» було 
організовано цілодобове чергування по обігріву та наданню щоденного 
гарячого харчування нужденним. 

У квітні 2014 року брали участь у благодійному концерті по збору коштів 
для дітей хворих ДЦП. 

До Міжнародного дня боротьби з туберкульозом були проведені акції на 
привокзальному ринку та вокзалі, а також організовані бесіди в школах міста на 
відповідну тематику. 

Організація до Міжнародного Дня захисту дітей провела акцію Подаруй 
дитині радість, під час якої дітям сиротам були передані м’які іграшки в дитячий 
будинок інтернат с.Пугачовка. 

В червні 2014 року Товариство Червоного Хреста безпосередньо брало 
участь у зборі матеріальної допомоги у вигляді продуктів харчування, 
медикаментів та товарів загального попиту отримані від небайдужих мешканців 
населення та підприємств міста, які були передані для підтримки української 
армії.  

30 червня 2014р.під час акції Подаруй дитині відпочинок проводився збір 
коштів дітям інвалідам на оздоровлення. 
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 Пенсійне забезпечення  
Середньорічна кількість одержувачів пенсій становить 22,3 тис. чоловік, 

що на 0,7% менше показника минулого року. З початку року було виплачено 
пенсій на суму 207,6 млн.грн., а це на 3% більше показника 2013 року. Через 
банківські установи отримують пенсію 44,8% пенсіонерів від загальної кількості.  

Середньомісячний розмір пенсій по місту в І півріччі  2014 року склав 
1479,7 грн., а це на 2,4 % (або на 34,6 грн.) більше ніж було на початок року.   

Забезпеченість коштами на виплату пенсій по місту Коростеню складає 
33,2%.  

 
17. Культура, туризм. Екскурсійна діяльність  
Протягом звітного періоду закладами культури міста проведено 

відзначення 5 державних дат, 4 мітингів до пам’ятних дат, 6 загальноміських 
заходів, 1 концертна програма Дня медичного працівника.  

З нагоди святкування 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченко  
урочисто відкритий пам’ятник на площі біля Міського будинку культури. 

В рамках підготовки до святкування 69-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні проведено впорядкування пам’ятників та братських могил. 

Пам’ятки історії, культури та архітектури в звітному періоді збільшились 
на 1 об’єкт , і всього їх обліковується  по місту в кількості 122.  

В рамках розвитку туризму туристично-інформаційним центром  
надавались інформаційні та екскурсійні послуги для гостей міста з відвідуванням 
музеїв, парку культури і відпочинку ім.М.Островського, кімнати-музею виробів 
фарфорового заводу, ВІК «Скеля». За звітний період було проведено 174 
екскурсії, в яких взяло участь 3720 чоловік. 

Учні шкіл естетичного виховання брали участь у всеукраїнських та 
обласних конкурсах, на яких виборювали призові місця. 

Військово-історичний комплекс «Скеля»  
В звітному періоді фінансування Програми розвитку військово-

історичного комплексу «Скеля» - не проводилось. Власними силами та за 
допомогою благодійників відрито кімнату Червоної Армії та проведений ремонт 
кімнати «Їдальня». 

З Житомирського бронетанкового заводу отримано бойову машину піхоти 
(БМП-1), яку встановлено на майданчику техніки та озброєння. Виготовлений 
макет вогневої точки ДОТу «Москіт». 

По ВІК «Скеля» протягом звітного періоду проведено 78 (83 в 2013 році)  
екскурсії для 1562 (1654 в 2013 році)  осіб.  

На галузь «Культура і мистецтво» було спрямовано 3 619,9 тис.грн, що на 
1,3% (або на 45,5 тис.грн.) більше відповідного показника 2013 року.  

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

В рамках реалізації державної політики щодо проведення соціальної роботи 
з сім`ями, дітьми та молоддю в І півріччі 2014 р. виконувались заходи міських 
програм, а саме «Молодь м.Коростеня на 2011-2015 роки»; «Профілактика 
злочинності в м. Коростень на 2011-2015 роки».  
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На обліку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах перебуває 
152 сім’ї (291 дитина), з них – 48 сімей перебуває під соціальним супроводом.  

Протягом І півріччя 2014 р. фахівцями із соціальної роботи виявлено 17 
сімей (34 дитини), з них 11 сімей (19 дітей) поставлені на облік. Всі ці сім’ї 
охоплені соціальним супроводом.  

Протягом І півріччя 2014р. обстежено умови проживання осіб, які 
зверталися до Коростенської міської ради з приводу матеріальної допомоги 
(охоплено 174 особи).  

Спільно з громадським рухом «Наш дім» для малозабезпечених, сімей які 
опинились в складних життєвих обставинах організовано роздачу піц (охоплено 
понад 70 осіб).  12 дітей  (11 сімей) повернуто із закладів державного утримання 
в біологічні сім’ї. 

Протягом звітного періоду було проведено ряд навчальних та тренінгових 
заходів щодо запобігання розповсюдженню ідеології расової та національної 
дискримінації, ксенофобічних настроїв.  

Прийнято участь в обласному конкурсі творчості серед дітей з особливими 
потребами «Повір у себе, і в тебе повірять інші». Переможці нагородженні 
грамотами.  

В місті організовані штаби по збору допомоги переселенцям зі Сходу 
країни. Надійшло 91 звернення, з них 16 одиноких осіб та 75 сімей (91 
неповнолітня дитина). Всі особи та сім’ї отримали допомогу. На даний час 
здійснюється обстеження умов проживання людей, які приїхали на тимчасове 
проживання до м. Коростень (відвідано понад 63 сім’ї). 

Фахівцями Коростенського міського центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, здійснено відвідування 143 сімей, де чоловіки мобілізовані до 
Збройних Сил України. Проведена благодійна акція, де вручались продуктові 
набори сім’ям даної категорії (89 шт.) та дитячі подарунки для дітей (133 шт.), 
надавалась гуманітарна допомога одягом та взуттям (57 сімей). 

Ведеться робота з молоддю, яка відбуває покарання в Коростенській 
виправній колонії №71. 4-ро звільнених та 17 осіб (з них 8 неповнолітніх) , які 
відбувають покарання без позбавлення волі перебувають під соціальним 
супроводом.  

За звітний період проведено 14 рейдів щодо виявлення дітей та молоді, які 
вживають алкоголь в громадських місцях та в місцях дозвілля. Фактів втягнення 
дітей у вживання алкоголю та наркоманію не виявлялось. Проводилась робота з 
неповнолітніми, які виявлялись в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння 
або розпивали спиртні напої в громадських місцях (охоплено 19 осіб). 

Для отримання анонімної інформаційної та психологічної допомоги на 
«Телефон Довіри» звернулось 279  осіб, надано 311 послуг. 

В рамках проведення акції «Тепла домівка, зігріта турбото» соціальною 
роботою охоплено 718 сім’ї різних категорій. 

В м. Коростень створені та функціонують 3 прийомні сім’ї, де виховується 9 
прийомних дітей та 5 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 37 дітей-
вихованців.  
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В звітному періоді в рамках фінансування програми «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» виділено 88,9 тис.грн. для 
організації пришкільних таборів, проведення Дня захисту дітей та інших дитячих 
свят.   

Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Джерело надії»  
В центрі працює дві групи дітей щоденного перебування та індивідуальних 

занять,  які  не можуть перебувати в загальноосвітніх навчальних закладах. На 
кінець звітного періоду 20 дітей успішно проходять реабілітацію.  

На початку року з державного бюджету було отримано 472,2 тис.грн на 
забезпечення Центру спеціальним реабілітаційним обладнанням. Завдяки новому 
обладнанню була укомплектована кімната фізичної реабілітації, психологічного 
розвантаження (сенсорна кімната),  придбано та впроваджене до використання  
ортопедичне обладнання. На всіх індивідуальних заняттях з групою дітей 
індивідуального відвідування використовуються таке реабілітаційне обладнання 
як вертикалізатор реабілітаційний «Далматинчик Пневматик» та крісла 
реабілітаційні КР375.   

У першому півріччі 2014 року було встановлено вуличне обладнання на 
дитячому майданчику, яке забезпечує необхідну зорову стимуляцію і сприяє в 
процесі гри освоєнню дітьми кольору.  

Одним із перспективних напрямів роботи на 2014 рік передбачалось 
створення та відкриття відділення «Денного перебування дітей-інвалідів». 
Виділено додаткове приміщення для його розташування площею 100 м², яке буде 
розраховане на 15 дітей-інвалідів. Міністерством соціальної політики в 2013 році 
передбачені кошти в сумі 630,6 тис.грн. на облаштування відділеня, але на даний 
час ще не виділені.  

 
19. Охорона здоров’я населення  
Амбулаторно-поліклінічна допомога  
В Коростенській  ЦМЛ  працюють 170  фізичних  осіб  лікарів, які надають  

медичну допомогу  за  60  лікарськими  спеціальностями. Забезпеченість  
посадами  лікарів  загальної  практики-сімейної  медицини  становить  4,6  
посади  на  10  тис. населення. Питома  вага  населення, що  обслуговується  
сімейними  лікарями – 96,0%, дитячого – 14,4%. 

 Демографічна ситуація залишається складною, хоч і відмічається деяке 
покращення показників загальної народжуваності, дитячої та малюкової  
смертності: 

Найменування  показника  
(на 1 тис. нас.) 6 місяців 2013 року 6 місяців 2014 року 

Загальна  народжуваність 5,2 5,5 
Загальна  смертність 7,1 7,6 
Коефіцієнт природного  приросту -1,9 -2,1 
Малюкова  смертність (дітей  до  року)   10,5 8,1 

Серед причин смертності, як і раніше, переважають захворювання серцево-
судинної системи – 71,4% (в 1 півріччі 2013р. – 70,1), онкопатологія – 14,3%  
(13,6) а також травми та отруєння – 4,4%  (5,8). 
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 За 6 місяців поточного року до поліклінік звернулися 347,8 тис. осіб, що  
становить 4,9 випадків на 1 жителя. Це нижче показника минулого року, коли  
було зареєстровано 360,7 тис.звернень  (5,3  на  1  жителя). 

Загальна захворюваність (нові випадки захворювань, зареєстровані 
протягом року) знизилась на 12%, захворюваність серед дітей знизилась на  5%.  

Залишаються актуальними захворюваність на інфаркти, інсульти, 
онкопатологію, туберкульоз. 

В 1 півріччі поточного року зареєстровані всього 19 випадків інфаркта  
міокарда (за  аналогічний  період  2013р. – 29), із  них  в  працездатному  віці – 7 
(10). Померли від інфарктів 4 хворих (6), в т.ч. в працездатному віці – 2. 
Захворіли на інсульт – 53 (109), з них в працездатному віці – 15 (21). Померли 
від інсультів  26  (131), в  т.ч.  в  працездатному  віці – 6  (5).  

Виявлено нових випадків онкозахворювань – 91 (93). Переважають  
потологія молочної залози, кишківника, легень, передміхурової залози, шкіри  та  
щитовидної залози. Зросла кількість захворювань, виявлених в занедбаних  
стадіях 26(28,6%)  випадків проти 19 (20,4%). На 12,8% зросла смертність від  
онкозахворювань.  

Зареєстровані 15 (22) нових випадки активного туберкульозу. Всі захворілі 
– дорослі. Знизилась кількість занедбаних форм (з деструкцією) – з  27,8% до  
26,7%, збільшилась кількість рецидивів раніше перенесеного туберкульозу – 
виявлено 3  хворих  проти  1. 

Виконання профілактичних флюорографічних обстежень населення 
залишилось на  рівні  минулого  року  і  становить  40,5%. 

Покращились у порівнянні з минулорічними показники імунопро-
філактичних щеплень проти туберкульозу дітям 7 років – охоплені  
ревакцинацією  42,8%  підлягаючих  проти  7,0% минулого року. 

Проводиться  цілеспрямована  профілактична  робота  медперсоналу  ЦМЛ  
щодо  раннього  виявлення  соціально-небезпечних  захворювань, зокрема  ВІЛ-
інфекції. Поширеність  ВІЛ-інфекції становить 21 випадок на  10 тис.  населення. 
Смертність від СНІДу – 0,5 випадків на 10 тис.населення. Відсоток  
протестованих  вагітних  зріс  з  75,7  до  77,9 осіб  з  групи  ризику (статеві  
контакти з  ВІЛ-інфікованими, споживачі  ін’єкційних  наркотиків, хвороби, що  
передаються  статевим  щляхом, незахищені  статеві  контакти) – з  7,4  до  13,3. 

Приділяється  значна  увага  стаціонарозамісним  формам  лікування – на  
64  ліжках  різних  профілів  денних  стаціонарів  поліклінік  проліковані  4447  
(4294)  хворих, якими  проведено  29,5 тис. (28,1 тис.)  ліжко-днів. Середній  
термін  перебування  на  ліжку  склав  6,6  (6,5)  днів. Крім  того, в  стаціонарах  
на  дому  проліковані  2227  (2032)  осіб, в  т.ч.  423  (336)  дітей. 

Цілодобовий стаціонар міської лікарні 
Стаціонарна  допомога  надається  у  14  відділеннях  на  435  ліжок, крім  

того  на  9  ліжках  анестезіології  та  інтенсивної  терапії. Відділення  ЛОР, очне, 
урологічне фактично є міжрайонними. В поточному році проведена  
реорганізація  та  оптимізація  роботи  інфекційних  відділень дитячого та для  
дорослих  шляхом  їх об’єднання у одне інфекційне відділення, при цьому 
кількість  ліжок  інфекційного  профілю  скоротилась  на  10. 



 26 

З  початку  року  всього  проліковано  8128 хворих  (аналогічно  в  2013р. – 
7767), із  них  сільських  жителів – 2086(1866), що  склало  25,7%  (24,0). 

План  використання  ліжок  виконано  на  88,7%  (87,9). 
З перевантаженням працювали  неврологічне  та  наркологічне  відділення. 

Показники  роботи  решти  відділень  є  нижчими  планових  та  оптимальних 
хоч  показники  в  порівнянні  з  минулим  роком  дещо  покращились.  Загалом  
по  лікарні  не  працювали  49,3  (54,0)  ліжок. 

Склад хворих у стаціонарах практично не змінився – як і раніше 
переважають  хвороби  органів  кровообігу – 14,4%  (15,0)  всіх пролікованих, 
сечостатевої  системи – 9,0  (8,0) та органів  дихання – 7,6  (8,1). 

В поточному році в медичній галузі реалізовувались програми державного 
та місцевого значення.  

Фінансування програм з  місцевого бюджету не  проводились. Заходи  
здійснювались за рахунок  фінансування  в  межах  кошторисних  призначень  на  
утримання  закладу  в  2014  році.  

Матеріально-технічне забезпечення  
Лікарня отримує фінансування  з  міського  бюджету та  має  власні  

надходження  від  надання  платних  послуг, отримання  благодійної, шефської  
та  гуманітарної  допомоги від  юридичних  та  фізичних  осіб. 

За  6  місяців  поточного  року  загальна  сума касових  видатків  становить  
18877,2 тис. грн., в т.ч.  загального  фонду – 17236,1 тис. грн.. 

Залучено  1041,5 тис. грн. позабюджетних коштів, в  т.ч.  283,5  тис. грн. 
благодійних  внесків, 120,7 тис. грн.  гуманітарної допомоги, грантів, дарунків  а  
також  471,9 тис. грн. за  рахунок  платних  послуг. Крім  того  використані  
кошти  «Лікарняної  каси»  на  суму  637,3 тис. грн.. 
 Придбані  обладнання та апаратура на загальну  суму  178 тис. грн. (автономне  
джерело  живлення, компресори  для  відділення  анестезіології  та  інтенсивної  
терапії, оргтехніка). Розпочаті роботи  по  заміні  покрівель  поліклініки для  
дорослих  та  інфекційного стаціонару, на  які  вже  освоєні  112 тис. грн. 
 

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

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

В І півріччі 2014 р. року дошкільні навчальні заклади відвідують 2565 
дітей, а це на 24 дитини більше показника 2013 року.  

Різними формами здобуття дошкільної освіти охоплено 2800 дітей 
дошкільного віку, що становить 70,3% від загальної кількості дітей міста віком 
від 1 до 6 років. Порівняно з минулим роком збільшився відсоток дітей 3-6 років, 
що відвідують дошкільні заклади і становить 89%. 

За рахунок соціально-педагогічного патронату 100% дітей 5-річного віку 
охоплені дошкільною освітою. 

Через перевантаження дошкільних навчальних закладів дитячим 
контингентом, де на 100 місцях виховується 109 дітей, виникла потреба 
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будівництва нового дошкільного закладу. Відділом освіти проводиться робота по 
виготовленню проектно-кошторисної документації, використано 270,0 тис.грн. 

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.  

З метою розвитку творчих здібностей дітей у дошкільних навчальних 
закладах працює 117 гуртків за інтересами. Гуртковою роботою охоплено 1218 
дітей, проведено фестиваль «Сузір’я»талановитих дошкільнят. 

В системі дошкільної освіти міста працює 319 педагогічних працівників, з 
них 144 мають повну вищу освіту 3-4 рівнів акредитації, що становить 45%. У І 
півріччі 2014 року 30 педагогічних працівників пройшли курси підвищення 
кваліфікації та про атестовано 48 педагогів. 

Дошкільні заклади є постійними учасниками виставок. 
У дошкільних закладах організовано 3-разове харчування дітей. Гранична 

вартість харчування затверджена рішенням виконкому Коростенської міської 
ради на 2014 рік і становить для дітей  до 3 років – 17,16 грн. на день (в 2013 р. – 
15,45 грн.), з 3-х до 8-ми років – 20,80 грн. на день (в 2012 р. – 18,60 грн.). 

Продовжується випуск інформаційно-навчальної та літературно-художньої 
продукції, регіонального журналу «Аллочка-дошколярочка», яка є додатком до 
газети «Вечірній Коростень» і успішно використовується вихователями 
дошкільних закладів у роботі з дітьми. 

Проведено роботу щодо підключення всіх дошкільних закладів до мережі 
Інтернет. Створено сайти дошкільних закладів, на яких розміщуються матеріали 
з питань дошкільної освіти. Створено уніфіковану систему електронної 
реєстрації дітей дошкільних навчальних закладів. 

Видатки міського бюджету на утримання дошкільних закладів освіти за 
півріччя 2014 року становлять 13,6 млн.грн., що складає 98% показника за І 
півріччя 2013 року. 

Шкільна освіта 
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 6693 дитини шкільного віку.  

 В усіх навчальних закладах міста навчається 6690 дітей шкільного віку (на 
88 учнів менше аналогічного періоду 2013 року).   

В 2014 році кількість випускників становила 421 особа (2013 рік - 539   
учнів), з них 35  з відзнакою (2013 рік - 43).  У 2014 році зменшилася кількість 
випускників 11 класів у зв’язку з тим, що із введенням ЗНО (зовнішнього 
незалежного оцінювання) третина випускників 9 класів у 2012р. вступила до 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.   

Діють 4 позашкільні заклади: Будинок дитячої творчості, станція юних 
техніків, станція юних натуралістів, дитячо-юнацька спортивна школа. До 
позашкільної освіти залучено біля 2,5 тис. дітей. 

В обласному етапі педагогічної виставки «Освіта Житомирщини - 2014» 25 
педагогів м. Коростень отримали  дипломами та подяки.  
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Вчителі міської гімназії стали переможцями на Всеукраїнському конкурсі 
«Панорама творчих уроків-2014».   

В навчальних закладах впроваджена інформаційна система управління 
освітою «Курс-Школа». В рамках реалізації ІІ етапу впровадження 
всеукраїнського проекту «Відкритий світ» у конкурсі «2000 шкіл» здобули 
перемогу Коростенська міська гімназія, ЗОШ №9 та ЗОШ №10.  

Матеріально-технічне забезпечення 
Протягом І півріччя 2014 року за бюджетні кошти проведено капітальні 

ремонти: системи опалення, водовідведення,  спортивного залу, замінено 
внутрішні електромережі – на загальну суму 194,5 тис.грн.; та придбано 
обладнання: морозильні камери, 20 дошок, 4 комплекти меблів, 60 вогнегасників 
нового покоління на суму 138,6 тис.грн.. 

За позабюджетні кошти придбано на дошкільні навчальні заклади дитячі 
меблі, постільну білизну на суму 33,7 тис.грн. 

За благодійні кошти придбано 5 електроводонагрівачів на суму 4,9 
тис.грн., комп’ютери у кількості 5 шт. на суму 12,5 тис.грн. 

Видатки міського бюджету на утримання загальноосвітніх закладів освіти 
за півріччя 2014 року становлять 22,9 млн.грн., що складає 95% показника за І 
півріччя 2013 року. 

Показники І півріччя 
2014 рік 

І півріччя 
2013 рік 

2014 рік у 
% до 2013р. 

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 
2565 
319 

22 
2541 
319 

100 
100,9 
100 

Кількість випускників, 
з них з відзнакою 

421 
35 

539 
43 

71,1 
70,5 

Кількість олімпіад, в яких взяли участь та 
отримано перемог: 

- обласних 
- всеукраїнських 

20 
 

67 
0 

20 
 

57 
2 

100 
 

118 
0 

Видатки міського бюджету на утримання 
дошкільних закладів освіти (тис.грн.) 

 
13 647,0 

 
13 969,5 

 
97,7 

Видатки міського бюджету на утримання 
загальноосвітніх закладів (тис.грн.) 

 
22 919,0 

 
24 205,2 

 
94,6 

Інші показники, які характеризують розвиток 
освіти: 
Дошкільні навчальні заклади 

- всього спецфонд 
- в т.ч. бюджет розвитку 

Загальноосвітні навчальні заклади 
- всього спецфонд 
- в т.ч. бюджет розвитку 

 
 
 

1 495,6 
168,0 

 
826,6 
729,1 

     
 
 

1 526,9 
301,8 

 
627,5 
244,7 

 
 
 

98 
55,6 

 
131,7 
298 
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Професійне технічне училище № 16  
Професійно-технічне училище № 16 є складовою  частиною системи 

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

В І півріччі 2014 року виграно тендер на навчання безробітних за 
професіями «Електоргазозварник» та «Електромонтер». 

Проведено масштабний моніторинг ринку праці, підписані 12 договорів з 
підприємствами регіону  на замовлення робітничих кадрів в кількості 150 учнів. 
Розпочато роботу над відкриттям нової професії «Маляр-штукатур. 
Облицювальник». 

ПТУ №16 активно проводить профорієнтаційну роботу серед молоді 
(конкурси, дні відкритих дверей, висавки-ярмарки тощо). 

На достатньому рівні велась колективна та індивідуальна методична робота. 
За звітний період підвищили кваліфікацію 3 викладачі та 5 майстрів 
виробничого навчання, пройшли стажування на підприємствах. 

В І півріччі 2014 року проводились роботи по зміцненню матеріальної бази 
училища: встановлено 15 пластикових вікон, 7 пластикових дверей в кабінетах, 
покладено 400 м2  ламінату, відремонтовано фасад навчального корпусу. Також, 
створено комп’ютерний клас на 10 місць. 

 
21. Фізична культура і спорт 
 У місті збережена мережа клубів спортивної спрямованості, як в 

загальноосвітніх навчальних закладах так і за місцем проживання. До 7-ми 
діючих підліткових клубів міста в звітному періоді відкритий 8-й новий 
підлітковий клуб, у мікрорайоні Коростень-Подільський.   

В мікрорайоні Хіммашу за рахунок коштів благодійників будується 
спортивний майданчик з штучним покриттям, встановлені тренажери та інше.  

Коростенську дитячо-юнацьку спортивну школу відвідує 478 осіб. 
Працюють відділення за різними видами спорту.    

Коростень пишається досягненнями своїх спортсменів. Найбільш 
визначними подіями та спортивними досягненнями у І півріччі 2014 року стало 
те, що  СК ,,Коростень” став володарем Кубку Житомирської області з футболу 
2014 року, баскетболістки ЗОШ№1 стали переможцями чемпіонату України з 
баскетболу та інші.   

В рамках реалізацію міської Програми розвитку фізичної культури і 
спорту на 2013-2016 роки, в звітному періоді проведено 96 спортивних заходів, у 
тому числі організовано та проведено 21 міське змагання з різних видів спорту, - 
забезпечено участь спортсменів міста у 43 обласних, 28 всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях. Проведено 2 турніри та 2 навчально-тренувальних 
збори 
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Показники І півр. 
2013 року 

І півр. 2014 
року 

2014 р у % 
до 2013 р  

Кількість проведених спортивних заходів,  од. у т.ч.: 100 96 96% 
міських змагань 15 21 140% 
участь у обласних змаганнях 56 43 76,79% 
участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях 20 28 140% 
участь у турнірах різних рівнів 5 2 40% 
навчально-тренувальних зборів 4 2 50% 
Фінансування спортивних заходів, тис.грн.  150,0 138,3 92,2% 

 
22. Інформаційний простір 

У 2014 році продовжено роботу по удосконаленню висвітлення 
життєдіяльності міста засобами масової інформації різних видів та форм 
власності. 

Протягом періоду інформація про події в м.Коростені висвітлювалась 
телеканалами «1+1», «Інтер», «СТБ», «5канал», Житомирською 
телерадіокомпанією, радіо «Житомирська хвиля», «Рекорд», «Русское радио», 
газетами «Житомирщина», «2000», «Радіус Києва», «Факти»,  «Експрес», «Голос 
України», тощо, а також в місті пройшли зйомки реаліті – шоу каналу СТБ.  

У 2014 році колектив КП КМР «КоростеньМедіа» виконав значний об’єм як 
технічних, так і творчих робіт.  Введене в експлуатацію студійне та монтажне 
обладнання для виготовлення телевізійного продукту в новому технічному 
форматі дало можливість розширювати програмне виробництво, зокрема до 
таких програм як «Наголос», «Герої нашого часу», «Нота Бене», «Без 
коментарів», «Райдуга дитячих талантів», додались нові програми «Точка зору», 
«Наш дім». 

Програми Коростенського телебачення продовжують транслюватися  в 
соціальних мережах, а також у 2014 році запроваджено он лайн трансляцію 
ефірного мовлення, що дало можливість широко розповсюджувати телевізійні 
програми Коростенського телебачення.  

ТРК «САМ», відмовилось від випуску інформаційних блоків і транслює 
рекламно-музичні програми. 

У 2014 році з метою економії бюджетних коштів змінено технологію 
випуску газети «Іскоростень». Колектив  постійно працює над наповненням 
газети цікавими актуальними публікаціями, сучасним художнім оформленням. У 
першому півріччі вийшло 2 кольорові випуски газети. 

У зв’язку із тим, що по місту відбулося значне скорочення радіоточок, перед 
колективом «КоростеньМедіа» стоїть питання про можливість виходу 
коростенського радіо на FM – частотах. 

Кількісний склад представлених в інформаційному просторі міста ЗМІ 
протягом І півріччя 2014 року залишився незмінним. 
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23. Житлово-комунальне господарство 
Комунальними підприємствами у І півріччі 2014 року проводились заходи, 

які були передбачені загальноміськими програмами в сфері житлово-
комунального господарства.  

Реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання 
На реконструкцію та модернізацію об’єктів теплопостачання , а саме: заміну 

теплових мереж, перепідключення будинків, встановлення приладів обліку 
теплової енергії в житлових будинках та реалізацію проектів щодо реконструкції 
котелень з встановленням енергетичного комплексу з автоматичним 
спалюванням сировини, з місцевого бюджету виділено 235,7 тис.грн. 

На  даний період замінено – 0,782 км  теплових мереж, проведено 
перепідключення 6 будинків  по вулиці Сосновського. Реалізовано проект 
«Реконструкція котельні по вул. Сємашко, 8 (Центральна міська лікарня) з 
встановленням енергетичного комплексу з автоматичним спалюванням 
сировини». 

Забезпечення належного рівня водопостачання та водовідведення 
На забезпечення належного рівня водопостачання та водовідведення в І 

півріччі 2014 року з місцевого бюджету виділено 153 тис.грн., в тому числі  84,1 
тис.грн. на капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж і 68,9 
тис.грн. на встановлення приладів обліку води. 

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

В І півріччі 2014 року з державного бюджету виділено 610 тис.грн на 
капітальний ремонт доріг та 342,7 тис.грн. на проведення поточного ремонту. 

З місцевого бюджету в І півріччі 2014 року виділено 1111,9 тис.грн на 
капітальний ремонт вулиць, 103,2 тис.грн на капітальний ремонт асфальтного 
покриття прибудинкових територій, 24,1 тис.грн. на виготовлення проектно-
кошторисної документації на капітальний ремонт об’єктів інфраструктури. 

В звітному періоді на об’єктах вулично-дорожньої мережі виконані наступні 
роботи: 

- розмітку 5 вулиць на загальну суму 32,4 тис.грн, проведено капітальний 
ремонт вул. Горького площею 4302 м² на загальну суму 959,5 тис.грн., 
поточний ремонт вулиць міста загальною площею 3266 м² на суму 542,2 
тис.грн., відсипано відсівом та виконано планування 47 вулиць площею 
93360 м2,  проведено ямковий ремонт 8 вулиць загальною площею 832,5 м2 
на суму 165 тис.грн.; 

- проведено технічне обслуговування зливної каналізації на суму 285,8 
тис.грн., поточний ремонт системи водостоків на суму 85,4 тис.грн., 
відремонтовано 34 водоприймальних колодязі на суму 42,9 тис.грн. 

Впорядкування місць відпочинку громадян, озеленення міста 
В 2014 році продовжуються роботи по благоустрою парку ім. Островського 

та реконструкції площі перед міським будинком культури з встановленням 
пам’ятника Т.Г.Шевченку. На ці заходи в І півріччі 2014 року з місцевого 
бюджету виділено 78,44 тис.грн. 
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На заходи щодо озеленення міста в І півріччі 2014 року з місцевого бюджету 
виділено 58,4 тис.грн. На об’єктах благоустрою також виконуються роботи з 
омолодження та кронування дерев, зрізці аварійних дерев, викошуванню газонів 
та догляду за квітниками, формувальному обрізуванню живоплоту. 

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

За І півріччя  2014 року поточний ремонт житлового фонду виконано на  
суму 2 560 тис.грн., а планово-попереджувальний ремонт виконано у 32 
будинках. На даний час виготовлено проектно-кошторисну документацію на 
проведення капітальних ремонтів покрівель в будинках по вул. Шолом-
Алейхема 102 та Мельника 20.  

Забезпечення чистоти міста 
В І півріччі 2014 року в рамках «Комплексної міської екологічної програми 

на 2011-2015 роки» з місцевого бюджету виділено 98,9 тис.грн. на придбання 
контейнерів для збору ТПВ для комунального виробничо-господарського 
підприємства, 32,8 тис. грн. для забезпечення екологічно безпечного збирання, 
перевезення та захоронення відходів. 

Вдосконалення ритуальних послуг та благоустрій місць поховань 
Перед поминальними днями на всіх 5 міських кладовищах проводяться 

роботи з їх благоустрою. Під постійним контролем житлово-комунальних 
підприємств перебуває санітарний стан братських могил, меморіальних 
комплексів та місця почесних поховань.  

Тарифна політика 
Тарифи на житлово-комунальні послуги в І півріччі 2014 року не 

переглядалися.  
З державного бюджету місцевим бюджетом отримано субвенцію на 

погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення в розмірі суми 3764,2 
тис.грн., що становить 30,3% від запланованої суми на звітний період. Отримані 
кошти спрямовані на КП «Водоканал» в розмірі суми 2459,3 тис.грн. та КП 
«Теплозабезпечення» - 1304,9 тис.грн. 

 На підприємствах міста постійно проводиться претензійно-позовна робота 
по стягненню заборгованості за житлово-комунальні послуги. Станом на 
01.07.2014 року подано 665 позовних заяв направлених до суду на суму 2116,7 
тис.грн і за рішенням суду вступили в законну силу 496 судових справ на суму 
1759,2 тис.грн. 

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

З початку 2014 року в місті створено 1 об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «Дружний дім» по вул. Красіна, 3. На даний час в 
місті функціонує 24 ОСББ, які обслуговують 38 багатоквартирних будинків, 
загальною площею 135,33 тис.м2.  

Крім того в місті функціонує ЖОК «Локомотив», який обслуговує 3 
багатоквартирні будинки загальною площею 16,732 тис.м2. ПП «Коростенський 
житловий сервіс №5» обслуговує 55 будинків загальною площею 43,3 тис.м2.  
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Інформація про фінансування заходів міських програм в галузі ЖКГ  
в  І  півріччі 2014 року в порівнянні з І півріччям 2013 року   

№ 
п/п Назва програми І півр. 2013р, 

тис.грн. 
 І півр.  2014р. 

тис.грн.  
2014р у % 
 до 2013р 

1 Реформування і розвитку житлово-
комунального господарства  656,8 595,6 90,7 

2 Розвитку дорожнього руху та його 
безпеки  2000,5 2291,3 114,5 

3 Регулювання чисельності безпритульних  
тварин гуманними методами  24,9 29,9 120,1 

4 З утримання та поточного ремонту 
об’єктів благоустрою міста  2464,2 2108,8 85,6 

5 Розвитку та збереження зелених зон 
міста 14,5 - - 

6 Запобіганню та ліквідації наслідків 
підтоплення території міста   - 98,8 - 

7 Комплексна міська екологічна програма  - 190,2 - 

8 
Діяльності органу самоорганізації 
населення – спілки голів окружних, 
вуличних, будинкових комітетів  

15,8 29,6 187,3 

9 Поводження з твердими побутовими 
відходами в місті 4,0 - - 

10 Без програми 162,6 - - 
 Всього 5 343,3 5 344,2 100,1 

24. Охорона  праці на виробництві  
З метою підвищення рівня охорони праці на підприємствах, установах, 

організаціях міста діє міська програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці 
та виробничого середовища на 2014-2018 роки. Реалізація заходів цієї програми 
забезпечується всіма суб’єктами  господарювання.  

Для попередження травматизму невиробничого характеру в місті діє план 
першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру. 

За 6 місяців 2014 року проведено 17 перевірок на підприємствах різної 
форми власності, видано 17 приписів на керівників я яких відзначено близько 
130 порушень законодавства України з охорони праці. 

Через порушення вимог охорони праці в І півріччі 2014 року на 
підприємствах та в організаціях виникло 6 нещасних випадків (2013 році - 5), у 
тому числі 1 із смертельним наслідком. Випадки смерті на виробництві сталися 
внаслідок незадовільного стану здоров’я працюючих, які померли на території 
підприємства.  

На підприємствах міста за за звітний період зареєстровано 4 професійних 
захворювання, проти 3 в 2013 році. По всім випадкам, згідно вимог 
законодавства, проведені розслідування та складені відповідні акти.  

Соціальний захист найманих працівників (потерпілих на виробництві) 
здійснювався через систему загальнообов’язкового державного соціального 
страхування від нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві. 
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25. Зміцнення законності, правопорядку, захисту прав і свобод 
громадян 

Впродовж 1- го півріччя 2014 року проведено комплекс організаційних та 
практичних заходів спрямованих на покращення оперативної обстановки на 
території м. Коростеня, забезпеченню охорони громадського порядку на 
вулицях та інших громадських місцях взагалі та під час проведення масових 
заходів, організації профілактичної роботи серед населення та з під обліковою 
категорією осіб, профілактики підліткової злочинності, боротьби з 
наркоманією та алкоголізмом. 

Упродовж шести місяців поточного року до Єдиного обліку внесено 3122 
звернень (2013 рік – 2642 заяви і повідомлення +18,4 відс.), з яких 689 – про 
кримінальні правопорушення (22 відс.) та 2433 – про інші події (77,9 відс.). 

Із загального числа зареєстрованих кримінальних правопорушень, у 580 
випадках інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (84,1 
відс.) та 106 матеріалів приєднано до попередньо відкритих кримінальних 
проваджень (15,9 відс.). При цьому, 580 матеріалів останньої категорії внесено 
до ЄРДР без порушення встановленого КПК добового терміну.  

З січня по червень на території м. Коростеня зменшилась кількість 
вчинення умисних вбивств 2014 – 1 (2013 – 2), доведення до самогубства 2014 – 
1 (2013 - 4), нанесення умисних легких тілесних ушкоджень 2014 – 110 (2013 – 
128), вчинення крадіжок 2014 – 131 проти 160 в 2013 році, грабежів 2014 – 10 
проти 18 в 2013 році, шахрайств 2014 – 29 (2013 – 50), але збільшилось вчинення 
розбійних нападів  2014 – 5 (2013 - 2) та нанесення умисних тілесних ушкоджень 
середньої тяжкості 2014 – 14 (2013 - 8). 

В поточному році виявлено 8 випадків порушення порядку здійснення 
операцій з металобрухтом, проти – 3 в 2013 році. 

Виявлено 4 випадки щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими 
припасами  або вибуховими речовинами, проти 3 в 2013 році, 13 випадків 
порушення правил безпеки дорожнього руху, експлуатації транспорту особами, 
які керували транспортними засобами (2013 - 7) та 3 факти незаконного 
заволодіння транспортними засобами  2013 – 2. 

Звдяки проведеними заходами, спрямованими на боротьбу з незаконним 
обігом наркотиків, підконтрольних медпрепаратів і психотропних речовин на 
території Коростенщини виявлено – 15 фактів  пов’язаних з незаконним 
виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, 
пересиланням чи збутом  наркотичних засобів (2013 – 18). Виявлено 15 випадків 
незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберіганя, перевезення 
наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів без мети збуту (2013 - 
14).  

Значне місце відведено роз’ясненню дій правоохоронців під час 
забезпечення громадського порядку й безпеки громадян у ході проведення 
масових заходів. 

 
Секретар міської ради                                                    В.В.Ходаківський  


