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1. Промисловий комплекс 
За І півріччя 2015 року основним колом промислових підприємств міста 

вироблено продукції на загальну суму 925,5 млн. грн. В порівнянні з 
відповідним періодом 2014 року обсяг виробництва скоротився на 3,7% в той 
час як планувалося збільшення за підсумками року на 25,1%. 

І півріч. 2014 р 
тис.грн. 

(з урахуванням 
індексу цін) 

І півріч.  
2015 рік, тис.грн. 

2015 рік  у % до  
2014 року 

Індекс цін 
промислового 
виробництва 
по Україні 

Промислове виробництво  

961463,6 925490,5 96,3 % 142,5% 

Скорочення промислового виробництва в порівнянні з відповідним 
періодом попереднього року спостерігається в галузях виробництва 
електричного, електронного, оптичного устаткування на 54,9%, виробництва 
гумових та пластмасових виробів на 79,6%, в целюлозно-паперовій галузі – на 
52,7%, що спричинене зменшенням замовлень на виготовлення продукції за 
рахунок складного економічного положення в країні та втрата ринків збуту на 
Сході країни та в АР Крим (в загальному близько 15%), наявність високих 
кредитних зобов’язань, відсутність вільних коштів на придбання сировини для 
виготовлення складського запасу.  

ПрАТ «Інтертайл» не відновив свою роботу протягом І півріччя 2015 
року, що планувалося згідно програма економічного та соціального розвитку 
міста Коростеня на 2015 рік. 

Наростили обсяги виробництва продукції хімічна промисловість на 9,0% 
та металургійне виробництво на 26,4%.  

В цілому по області спостерігається приріст виробництва промислової 
продукції на 10,0%, який є найбільшим серед областей України і забезпечений 
за рахунок добувної промисловості та розроблення кар’єрів, виробництво 
основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів та 
металургійного виробництва.  

В цілому по Україні спостерігається скорочення обсягів виробництва на 
20,5% відносно відповідного періоду попереднього року. 

Галузі промислового виробництва 

І півріч. 2014 р 
з урахуванням 

 індексу цін, 
тис.грн.   

І півріч. 2015 
рік, тис.грн. 

2015 р  у %  
до 2014 р.  

Машинобудівна галузь  70029,3 63357,9 90,5 
Легка промисловість 3011,7 2602,1 86,4 
Харчова промисловість 15040,9 11452,1 76,1 
Добувна  галузь 34758,0 24824,9 71,4 
Виробництво електричного, електронного, 
оптичного устаткування 9657,4 4356,7 45,1 

Целюлозно-паперова галузь  262,6 124,2 47,3 
Хімічна промисловість  169476,8 184657,6 109,0 
Виробництво гумових та пластмасових виробів  9939,4 2027,8 20,4 
Металургійне виробництво  135816,5 171719,0 126,4 
Деревообробна промисловість 456989,0 425214,9 93,0 
Виробництво іншої неметалевої продукції  56482,0 35153,3 62,2 
ВСЬОГО: 961463,6 925490,5 96,3 
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За рахунок високого рівня індексу цін виробників промислової продукції 
в І півріччі 2015 року по всім містам Житомирської області значно зріс обсяг 
реалізованої промислової продукції, який по м. Коростеню склав 30,2%. Питома  
вага обсягу реалізованої промислової продукції підприємствами міста Коростеня 
в загальнообласному показнику залишилась однією з найбільших (після 
Житомира) і склала 9,6%. 

Обсяг реалізованої промислової продукції по містах  за І півріччя 2015 р. 
Обсяг реалізованої промислової продукції  

(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 
млн.грн.  

 

Обсяг реалізованої 
промислової 

продукції на 1 
мешканця, тис.грн. 2015 р. 2014 р 

2015 р у % до 
2014 р  

у % до всієї  
реалізованої 
продукції за 

2014 р  
Житомирська область  9,1 11418,1 8 175, 9 139,6 100 
м.Житомир 18,9 5076,1 3 677, 2 138,0 44,5 
м.Бердичів 9,4 729,1 552, 9 131,9 6,4 
м.Коростень 16,8 1091,8 838, 5 130,2 9,6 
м.Малин 21,7 579,4 288, 2 201,0 5,1 
м.Нов.-Волинський 6,6 369,1 297, 9 123,9 3,2 

З метою підвищення якості продукції, що випускається, розширення 
ринків збуту, підприємства працюють над оновленням технологічних процесів, 
модернізують виробництво, випускають нові види продукції.  

В І півріччі 2015 року на ПАТ «Коростенський хлібзавод» придбало 
тунельну термомасляну піч «DAUD», що дозволило покращити якість основної 
продукції та освоїти новий напрямок – виготовлення домашньої випічки 
«Капризуля», «Пишка», «З фруктово-ягідною начинкою» та торт «Тірамісу».  

На ПАТ "Коростенський кар’єр" придбано обладнання та освоєно 
виробництво щебеново-піщані суміші, які застосовуються в будівництві.  

ПАТ «Коростенський завод «Янтар» освоєно виробництво емалі з 
молотковим ефектом, постійно проводиться доопрацювання та покращення 
продукції, що виготовляється (фарба водно-дисперсійна, емалі та лаки на де 
ароматизованому розчиннику (без запаху) тощо). Крім того на підприємстві 
запроваджуються енергозберігаючі заходи з утеплення виробничих та 
господарських приміщень.   

На ПрАТ «Коростенський завод МДФ» закінчується будівництво цеху 
зберігання смоли, відкриття якого планується на ІІ півріччя 2015 року. 

Середньоспискова чисельність працюючих в промисловості складає 2819 
осіб, що на 142 особи менше, ніж в аналогічному періоді 2014 року, нових 
робочих місць протягом півріччя не створено.  

Середня заробітна плата на промислових підприємствах міста в звітному 
періоді  становить 2758,8 тис.грн., порівняно з відповідним періодом минулого 
року вона збільшилась на 14,9% або на 358,3 гривень.  

 Станом на 01.07.2015 року заборгованість по заробітній платі на 
економічно активних підприємствах склала 382,2 тис. грн. (машинобудівна 
галузь).  
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2. Енергетичні ресурси та  енергетичний менеджмент   
Протягом звітного періоду підприємствами енергетичного комплексу 

міста безперебійно забезпечували споживачів енергетичними ресурсами. 
Тарифи на енергоносії  з початку року не змінювалися.   
Теплозабезпечення.  

В І півріччі 2015 року  КП «Теплозабезпечення» реалізовано 58,4 тис.Гкал 
теплової енергії, а це по відношенню до відповідного періоду 2014 року складає 
78,7%. Зменшення реалізації тепла пов’язано з кліматичними умовами 
опалювального періоду, а саме значним потеплінням. Зменшення реалізації 
теплової енергії відбувалось і в минулому 2014 році і склало 80,1%  до 2012 
року. 

Діючі тарифи за опалення 
протягом і півріччя 2015 року 
залишились незмінним для всіх 
категорій споживачів.  

Спостерігається тенденція збільшення заборгованості за спожиту теплову 
енергію. По відношенню до початку 2015 року вона збільшилась на 19,74% і 
становить майже 17,0 млн.грн.   

В неопалювальний період підприємством проводиться робота по збору 
платежів за надані послуги теплопостачання протягом 2014-2015 років. 
Показник збору платежів  на 01.07.2015 року становить 116,7% і є позитивним 
так як на даний час не проподияься нарахування.  

Назва показника І півріччя 
2015 рік  

І півріччя 
2014 рік 

2015 р.  у % 
до 2014 р. 

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

58,374 
48,026 
2,533 
7,815 

74,182 
59,894 
4,127 
10,161 

78,7 
80,2 
61,4 
76,9 

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

 
633,79 
1535,52 
1535,52 

 
633,79 

1535,52 
1535,52 

 
100,0 
100,0 
100,0 

Заборгованість за теплову енергію по споживачам, 
тис.грн. 

- населення 
- підприємства 
- бюджетних установ та організацій 

16968,7 
 

12497,3 
1235,4 
3236,0 

14176,2 
 

12652,6 
1206,7 
316,8 

119,7 
 

98,8 
102,4 
1021,5 

Електрична енергія.  
В звітному періоді вартість електроенергії подорожчала лише для 

підприємств на 9,3%, а для населення на 25,2%.   
Низька платоспроможність населення, поступове підвищення тарифу 

напряму впливає на заборгованість населення за спожиту електричну енергію, 
яка постійно збільшується. В І півріччі 2015 року вона зросла на 112,9% по 
відношенню до початку минулого року.  

Період Відпущено 
теплової енергії, 

тисГкал. 

У % до 
попереднього 

року 
І півр.2015 р 58,374 78,7 
І півр.2014 р 74,182 80,1 
І півр.2013 р 92,636 97,1 
І півр.2013 р 95,381 105,5 
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Протягом І півріччя 2015 р. за рахунок фінансування інвестиційної 
програми ПАТ «ЕК»Житомиробленерго» в місті Коростені були виконані ряд 
робіт по зменшенню втрат електроенергії, запобіганню несанкціонованого 
доступу до приладів обліку і поза облікового споживання, а саме:винесено 208 
приладів обліку на фасади будинків, проведено заміну 2063 однофазних та 82 
трьохфазних приладів обліку з простроченим терміном державної повірки, 
встановлено 3230 індикаторів магнітного впливу.  

Проблемними питаннями є несвоєчасний та низький рівень сплати за 
спожиту електроенергію Коростенським комунальним підприємством 
«Водоканал» (заборгованість станом на 14.07.2015р. - 330,6 тис.грн.), 
Коростенською виправною колонією № 71 (заборгованість станом на 
14.07.2015р. -462,3 тис.грн.). 

Назва показника І півріччя 
2015 рік  

І півріччя  
2014 рік 

2015 р.  у % до 
2014 р. 

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

установ  
- для населення  

 
1,65 

 
0,39 

 
1,51 

 
0,31 

 
109,25 

 
125,25 

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

 
1273,2 

2,2 
62,5 

 
1127,2 
228,0 

6,5 

 
113,0 

- 
в 9,6 р  

Водопостачання  
КП «Водоканал» в звітному періоді відпустив 983,5 тис.м³ води та 

прийняв  970,0 тис.м³ стоків. Обсяг наданих послуг зменшився в межах 7%. По 
підприємствах зменшення пов’язана з призупиненням промислового 
виробництва в звітному періоді.  

Тарифи по послугам КП «Водоканалу» протягом звітного періоду не 
змінювались.   

Назва показника І півріччя 
2015 рік  

І півріччя 
2014 рік 

2015 р.  у % 
до 2014 р. 

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

       -      для підприємств 

983,5 
752,5 
88,4 
142,6 

1055,7 
796,9 
83,8 

175,0 

93,2 
94,4 

105,5 
81,5 

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

       -      для підприємств 

970,0 
708,3 
96,8 
164,9 

1033,3 
750,5 
89,1 

183,7 

93,9 
94,4 

108,6 
85,1 

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

 
5,64 
5,64 
5,64 

 
5,64 
5,64 
5,64 

 
100 
100 
100 

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

 
4,90 
4,90 
4,90 

 
4,90 
4,90 
4,90 

 
100 
100 
100 

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

 
96,2 
105,5 

 
94,0 
100 
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Газопостачання  
В І півріччі 2015 року відпущено споживачам 12,0млн.м³ природного 

газу, його споживання в середньому за категоріями споживачів скоротилося до  
14%.  

Низька платоспроможність населення, суттєве підвищення тарифу для 
підприємств на 16%, для населення  в 7 разів, вплинуло на збільшення 
заборгованості в  3 рази. Найбільшим боржником є населення міста, сума боргу 
якого складає 5,5 млн.грн.   

Показники І півріччя      
  2015 рік  

І півріччя 
2014 рік 

2015 р.  у % 
до 2014 р. 

Відпущено газу споживачам, всього тис.м³ 
- населення 
- місцевий бюджет 
- держаний бюджет 

12,0 
11,9 
52,4 
26,6 

14,0 
13,7 

182,2 
55,4 

85,6 
86,5 
28,8 
47,9 

Вартість природного газу, грн. за 1000 м³ 
для підприємств, в т.ч.  бюджетних 
організацій  

8986,56 7717,68 116,0 

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

 
В опалювальний сезон  

≥ 200 м3 – 3,6 
< 200 м3 – 7,188 

В неопалювальний 
сезон  7,188  

 
1,182 
1,788 
3,645 

 
В 3 р. 

 
В 2 р. 
В 6 р  

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

5 542,7 
5 463,8 

52,4 
26,6 

1 806,8 
1 603,9 

2,0 
200,9 

В 3 р 
В 3 р 

В 26 р 
-  

 
Енергетичний менеджмент 

Стрімке зростання цін на енергоресурси та збільшення видатків на їх 
оплату в структурі міського бюджету, нераціональне та неефективне 
використання енергетичних ресурсів стали передумовами запровадження  
системи енергетичного менеджменту з початку року в місті Коростень. 

Системою енергоменеджменту є вид управлінської діяльності, який 
спирається на спеціальну політику міської ради у питаннях використання 
енергоресурсів, має власні цілі та завдання, відповідну організаційну структуру, 
кадрове та інформаційне забезпечення, особливі процедури планування, 
впровадження, оцінки діяльностей у сфері енерговикористання.  

З метою ефективного впровадження системи було прийнято ряд 
нормативно-правових документів. Внесені зміни в структурі апарату 
управління виконавчих органів міської ради та введення додаткової одиниці, а 
саме енергоменеджера, в управління економіки.  

Розроблений план заходів по впровадженню енергетичного менеджменту 
в бюджетних установах, організаціях міста.  

Затверджена Концепція впровадження системи енергоменеджменту.  
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З квітня місяця поточного року за фінансової підтримки проекту GIZ 
«Енергоефективність у громадах» в бюджетних установах, організаціях міста 
впроваджена інформаційна система енергомоніторингу (ІСЕ), яка дозволяє 
забезпечити системний підхід до формування ефективної енергетичної 
політики міста. Дана система працює за наступним циклом: внесення до 
системи показників спожитих енергетичних ресурсів енергоменеджерами 
бюджетних установ, організацій – моніторинг споживання та аналіз отриманих 
даних енергоменеджером міста – прийняття рішення щодо запровадження 
заходів з енергоефективності та енергозбереження кекрівництвом міста.  

В рамках виконання зобов’язань, які на себе взяло місто ставши з 2010 
року підписантом Угоди Мерів, на даний час закінчується розробка Плану дій 
зі сталого енергетичного розвитку міста. До розробки даного документу були 
залучені фахівці «Асоціації енергоефективних міст України». Розроблений 
ПДСЕР містить в собі базовий кадастр викидів та план дій із заходами щодо 
скорочення викидів CO 2 . 

У співпраці з проектом GIZ «Енергоефективність у громадах 
впроваджений проект «Встановлення автономних вуличних світлодіодних 
світильників». За фінансової підтримки проекту та коштів громади міста з 
метою підвищення рівня безпеки в нічний час на пішохідних переходах 
встановили 7 комплектів автономного сонячного світлодіодного вуличного 
освітлення в різних районах міста. 

В рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією 
(НЕФКО) та з фахівцями інжинірингової компанії по альтернативним джерелам 
енергії планується реалізувати проект «Термореновація ЦРД (ДНЗ) №18». На 
даний час заповнена заявка на кредит та сформовані дані для розробки проекту. 
Реалізація даного проекту зменшить використання паливно-енергетичних 
ресурсів, знизить споживання тепла будинком та підвищить комфорт для 
відвідувачів закладу. 

Проведена інформаційна кампанія щодо актуальності питань 
енергозбереження та енерговикористання шляхом розміщення плакатів та 
буклетів в комунальних підприємствах міста та ОСББ, які приймають участь у 
Проекті ЄС/ПРООН. 

Інформаційний супровід впровадження системи енергетичного 
менеджменту здійснюється шляхом наповнення нового розділу на офіційному 
сайті міста: «Енергетичний менеджмент». 
 

3. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій 
В звітному періоді проводиться робота щодо встановлення нових меж  

м. Коростеня та внесення їх до бази Державного земельного кадастру. 
В І півріччі 2015 р. у власність юридичним та фізичним особам продано 

14 земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною 
площею 1,8 га. Сума коштів, що надійшла від продажу земель складає 157,7 
тис. грн., що на 44,4% більше, ніж в аналогічному періоді 2014 р. 

В І півріччі 2015 р. розпочато підготовчу роботу до проведення земельних 
аукціонів. 
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Протягом І півріччя 2015 р. оновлено 44 договори на оренду земельних 
ділянок для здійснення підприємницької та іншої діяльності (розміщення 
торгівельних павільйонів, магазинів, виробничих приміщень, кіосків, 
комерційних ринків), розміщення тимчасових гаражів тощо. Всього в звітному 
періоді в оренду передано 131 земельну ділянку загальною площею 23,1 га. 

 Сума коштів, яка надійшла до міського бюджету від оренди склала 
2425,4 тис. грн., і становить 127,1% показника аналогічного періоду 2014 р. 
Проводиться постійний контроль за повнотою і своєчасністю сплати орендних 
платежів. 

До міського бюджету плата за землю надійшла в сумі 5485,0 тис.грн., що 
складає 72% запланованого показника, та на 43% більше відповідного періоду 
2014 р. Збільшення даного показника пов’язано з тим, що з січня 2015 р. до 
розрахунку плати за землю застосовується індекс інфляції 25%, а також 
найбільший платник міста податку на землю (ДТГО «Південно-західна 
залізниця») у звітному році платить 1% від нормативної грошової оцінки проти 
0,25% у попередніх роках. 

В зв’язку з відсутністю коштів в І півріччі 2015 р. корегування 
нормативно-грошової оцінки земель міста не проводилось. 

Через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Коростенської міської ради надається 12 видів адміністративних послуг з 
земельних питань (проти 7 в 2014 р. загалом). За звітний період до Центру 
надійшло 1386 заяв на отримання адміністративних послуг із земельних питань, 
суб’єктам звернень видано 1040 результатів, в тому числі 986 – позитивних, 54 
– негативних. 
 

4. Будівельний комплекс, архітектура та містобудування 
Будівельний комплекс 

Будівельними організаціями міста в І півріччі 2015 р. згідно зі 
статистичними даними виконано робіт на загальну суму 9,2 млн. грн., що 
становить 81,4% минулорічного показника, та є другим найбільшим 
показником серед міст області. 

Показники План 
2015 р. 

І півр. 
2015 р. 

І півр. 
2014 р 

2015 р. у % 
до 2014 р. 

18 14 - - Продано у власність земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення од. /га  2,1 1,8 - - 
Сума коштів, які надійшли до міського 
бюджету від продажу земель 
несільськогосподарського призначення, 
тис.грн. 

500,0 

157,7 109,2 144,4  

310 131 31 в 4 р. Передано в оренду земельних ділянок для 
здійснення підприємницької та іншої 
діяльності, од./га  

36,5 23,1 2,1 в 11 р. 

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

- земельний податок 
- орендна плата  

7600,0 5485,0 
 

3059,6 
2425,4 

3835,4 
 

1926,7 
1908,7 

143,0 
 

159,0 
127,1 
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Обсяги виконаних будівельних робіт по містах обасті 
І півр. 2015 р. І півр. 2014 р.  

млн.грн. 
у % до 

загального 
обсягу 

млн.грн. 
у % до 

загального 
обсягу 

2015 р. У 
% до 2014 
р. 

Житомирська область  157,0 100,0 200,5 100,0 78,3 
м.Житомир 106,7 67,9 140,1 69,8 76,2 
м.Бердичів 2,4 1,5 2,9 1,5 82,8 
м.Коростень 9,2 5,8 11,3 5,6 81,4 
м.Малин 0,2 0,1 - - - 
м.Нов.-Волинський 5,6 3,8 1,1 0,5 в 5 р. 

В І півріччі 2015 р. по місту Коростеню введено в експлуатацію 20 
об’єктів загальною площею 2,8 тис.м² (індивідуальні житлові будинки, гаражі, 
приміщення комерційного призначення).  

Продовжується будівництво другої черги 65-ти квартирного житлового 
будинку по вул. Кірова, 70а, Маяковського,111 (80%), Грушевського,108-А 
(80%). 

В звітному періоді інвесторам відведені земельні ділянки під будівництво 
доступного житла по вул. Київській, в районі будинків №3 і №7 та по вул. 
Грушевського, 108-Б, до яких підведені практично всі інженерні комунікації. 

На ПрАТ «Коростенський завод МДФ» в І півріччі 2015 р. 
продовжувалось будівництво цеху зберігання смоли, відкриття якого 
планується на ІІ півріччя поточного року. 

В зв’язку зі зменшенням введення в експлуатацію нових промислових 
об’єктів, в звітному періоді до міського бюджету на розвиток інфраструктури  
міста надійшло 119,9 тис., що на 80% менше, ніж в аналогічному періоді  
2014 р. 

Підготовлено 32 будівельних паспорта забудови земельних ділянок (на 4 
менше, ніж в І півріччі 2014 р.), 27 містобудівних умов та обмежень забудов 
земельних ділянок та 130 висновків на виділення земельних ділянок 
громадянам міста та суб’єктам господарювання (на 10 менше, ніж в 2014 р.).  

Архітектура та містобудування 
В звітному періоді підготовлені ескізні пропозиції пам’ятника 

Володимиру Великому та пам’ятника Захисникам Незалежності держави 
України на території міста Коростеня. 

В зв’язку з відсутністю коштів залишаються невирішеними питання щодо 
виготовлення плану зонування міста, історико-архітектурного плану, 
детального плану територій міста. 
 

5. Транспортний комплекс та зв’язок 
Автомобільний транспорт.  
Послугами автомобільного транспорту в місті Коростені щоденно 

користується близько 16 тис.пасажирів. 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. 
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Згідно програми «Диспетчерського контролю» розроблено web посилання 
за допомогою якого користувачі мають можливість в режимі реального часу 
відслідковувати рух міських автобусів на маршрутах. Посилання розміщене на 
офіційному сайті міста. 

В червні 2015 року згідно звернень громадян та на підставі проведеного 
обстеження по вул. Жовтнева, 47 та 110А встановлено зупинку на вимогу 
«Пошта». 

Протягом І півріччя 2015 року до управління економіки надійшло 34 
скарги щодо неякісної роботі міського транспорту на маршрутах. В порівнянні 
з відповідним періодом минулого року їх кількість збільшилась на 42%. 
Більшість скарг було пов’язано з питанням пільгового проїзду та не якісної 
роботи автобусу на маршруті №6-Б «Залізничний вокзал - Цегельний завод 
через пров. Сосновського та вул. Південну». З метою усунення скарг громадян 
підготовлено інформаційні таблички з переліком пільгових категорій 
пасажирів, які розміщенні в салоні кожного автобусу. 

В зв’язку із збитковістю маршруту №6-Б «Залізничний вокзал - 
Цегельний завод через пров. Сосновського та вул. Південну» за зверненням 
перевізника тимчасово припинено рух автобусу на маршруті. З метою 
задоволення потреб мешканців, які користувались маршрутом №6Б, на одному 
із графіків маршруту №6 “ст. Житомирська – Цегельний завод ” ч/з 
Залізничний вокзал” скорегований рух автобусу до перехрестя провулку 
Сосновського та вул. Південної. 

На підставі звернень перевізників міста щодо різкого зростання ціни на 
паливно-мастильниі матеріали в І кварталі 2015 року було прийнято рішення 
тимчасово скоротити не більш ніж на 30% кількість рейсів міського 
автомобільного транспорту. 

В І півріччі 2015 року за результатами моніторингу ситуації на ринку 
міських пасажирських перевезень та провівши економічне обґрунтування 
витрат на перевезення пасажирів в міському транспорті підвищено 
регульований тариф на проїзд до 4,00 грн. 

Пільгове перевезення пасажирів у міському транспорті міста 
здійснюється за рахунок субвенції із державного бюджету, направленої на 
відшкодування вищевказаних витрат. В звітному періоді пільгових категорій 
громадян перевезено близько 224 тис осіб на загальну суму 993 тис.грн, з яких 
341,5 тис. грн. заборгованість перевізникам минулого року. Відшкодування 
коштів за пільгові перевезення склали 74,1%. Сума заборгованості на 
01.07.2014 року склала 257,4 тис.грн. (майже за 2 міс.). 

Перевезення пасажирів в режимі звичайного таксі здійснюється 
юридичними та фізичними особами. На сьогоднішній день місто обслуговує 6 
служб радіо-таксі, які обслуговують близько 140 автомобілів та працює близько 
100 приватних перевізників таксі.  
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Залізничний транспорт.  
За показниками розвитку в І півріччі 2015 року по Коростенській дирекції 

залізничних перевезень забезпечується виконання планових показників. 
В порівнянні з відповідним періодом 2014 року кількість перевезених 

вантажів зменшилась на 5,9%, кількість перевезених пасажирів залишилась на 
тому ж рівні.   

Показники 
І півріч.  
2014 р  

І півріч  
2015 р 

2015 р. у % до 
2014 р. 

Кількість перевезених вантажів, млн..тон 14,17 13,34 94,1 
Кількість перевезених пасажирів, млн....осіб  5,61 5,65 100,7 
Заборгованість по компенсації пільгових перевезень 
пасажирів, тис.грн. всього 208,7 1022,3 

більше  
в 4,9 рази 

Проблемним питанням в діяльності залізниці залишається обмеженість 
фінансування для оновленого рухомого складу, а більш гостріше питання -  
недостане компенсування витрат пов’язаних з пільговим перевезень.  

Сума потреби в коштах на компенсацію за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян залізничним транспортом у І півріччі 2015 року склала 
1622,3 тис.грн і була профінансована лише на 37% в сумі  600,0 тис.грн. В 
цілому розмір заборгованості в порівнянні з відповідним періодом 2014 року 
зріс майже в 5 разів.  

Послуги зв’язку  
Обсяг надання універсальних послуг (пересилання поштової 

кореспонденції, посилок, передплата періодичних видань тощо) в І півріччі  
2015 році становив 478,0 тис.грн., що на 20,9% більше відповідного показника 
2014 р.   

Показники І півріччя 
2014 р.  

І півріччя 
2015 р. 

2015 р. у % до 
2014 р. 

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

395,5 478,0 120,9 

- письмова кореспонденція (проста та 
рекомендована),  

285,8 304,9 106,7 

- посилки 89,4 153,0 171,1 
- з передплати періодичних видань 20,3 20,1 99,0 
Всього послуг на одного жителя міста, грн.. 6,0 7,3 121,7 
Надано інноваційних видів послуг, а саме кур’єрська 
доставка, од. 

790 708 89,6 

 
Показник розвитку послуг поштового зв’язку в І півріччі 2015 року має 

тенденцію до зростання, особливо в частині пересилки посилок населенням (на 
71,1% більше минулорічного показника). Це пов’язано з тим, що дана послуга в 
Українському державному підприємстві поштового зв’язку «Укрпошта» є 
найдешевшою серед кур’єрських служб України.  
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6. Фінансово-бюджетна політика  
Виконання Державного бюджету  
Відповідно до звітних даних до Державного бюджету в І півріччі 2015 р.  

по м. Коростень зібрано 47,5 млн.грн. податків і платежів. Планове завдання по 
надходженням виконано на 7,9%.  

В порівнянні з відповідним періодом минулого року збір до Державного 
бюджету збільшився на 22,7 млн. (на 91,6%). Збільшення відбулось в 
основному за рахунок податку на доходи фізичних осіб (+12,1 млн. грн., з 2015 
р. до Державного бюджету сплачується 25% з даного податку), військового 
збору (+4,7 млн. грн.) та податку на прибуток (+5,2 млн. грн.).  

Виконання міського бюджету  
За І півріччя 2015 р. до бюджету міста надійшло всіх видів доходів 

(податки і збори та обов’язкові платежі) на загальну суму  159,9 млн. грн. 
Порівняно з  відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 
33,7 млн. грн. або на 26,7%.  

В І півріччі 2015 р. власні надходження міського бюджету становили 50,5 
млн. грн., що на 20,6% більше планових показників та на 29,1% - показника 
аналогічного періоду минулого року. Збільшення відбулось за рахунок 
введення в 2015 р. акцизного податку (майже 6,0 млн. грн., що становить 12% 
від загальної суми надходжень),  

В звітному періоді субвенцій з державного бюджету отримано 99,0 млн. 
грн., при запланованому показнику 99,1 млн. грн., що становить 99,9 %. В 
порівнянні з відповідним періодом минулого року субвенцій надійшло на  55,1 
млн. грн. більше (в 2,3 рази більше, за рахунок освітньої субвенції – 27,2 млн. 
грн та медичної субвенції – 23,1 млн. грн). 

За звітний період доходи спеціального фонду склали 10,4 млн.грн., що на 
33% менше минулорічного показника, в тому числі до бюджету розвитку – 0,8 
млн.грн., що на 89% менше 2014 р. (за рахунок того, що у попередніх роках до 
бюджету розвитку надходили єдиний податок та податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки).  

За І півріччя 2015 р. видатки загального фонду міського бюджету  
становлять  139,7 млн. грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого 
року більше на 24,9 % або на 27,8 млн. грн. Видатки загального фонду 
становлять 91,4% видатків всього бюджету міста. В структурі видатків 
загального фонду міського бюджету субвенції з державного бюджету 
складають 69,8% (97,5 млн.грн.). 

Найбільші  
бюджетонаповнюючі податки 

І півр. 
2015 р.  

І півр. 
2014 р 

2015 р. у % 
до 2014 р.  

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

16,6  
62,0% 

16,1  
62,0% 

103,1 
- 

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

12,2 
26,8% 

7,0  
 26,8% 

174,3 
- 
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Найбільшу питому  вагу в структурі видатків загального фонду міського 
бюджету становлять видатки по галузі «Соціальний захист та соціальне 
забезпечення» – 35,7%, «Освіта» – 35,3%,   «Охорона здоров’я» – 17,2%, 
«Культура і мистецтво» – 3,5%, «Органи місцевого самоврядування» – 3,4%, 
«Житлово- комунальне господарство» – 1,8%.  

7. Управління об’єктами комунальної власності 
В І півріччі 2015 р. приватизовано 4 об’єкти комунальної власності проти 

22 в аналогічному періоді 2014 р. (нежитлові підвальні приміщення по вулицях 
Грушевського, Сосновського, Білокоровицьке шосе). Від приватизації об’єктів 
до міського бюджету в звітному періоді надійшло 473,3 тис.грн., що в 4,5 рази  
менше надходження 2014 р., але в 1,6 р. більше запланованого річного 
показника.    

Показники План  
2015 р. 

І півр. 
2015 р. 

І півр. 
2014 р. 

2015 р. у % до 
2014 р. 

Кількість приватизованих та відчужених 
об’єктів  комунальної власності, од   3 4 22 в 5,5 р. 

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

300,0 473,3 2132,4 в 4,5 р  

З метою контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу за 
звітний період перевірено 23 проданих об’єкти проти 15 в 2014 р. По 21 
договору направлено попередження покупцям щодо невиконання ними умов 
договорів.  

З метою оптимізації господарської діяльності комунальних підприємств, 
підвищення ефективності використання комунального майна територіальної 
громади міста Коростень розпочата розробка проекту змін до регуляторного 
акту «Положення про впорядкування умов оренди комунального майна в місті 
Коростені». 

В І півріччі 2015 р. в оренді юридичних та фізичних осіб  перебувало 157 
приміщень  міської комунальної власності, загальною площею 31,5 тис.м². До 
міського бюджету від оренди цих приміщень надійшло 525,0 тис.грн., що на 
45% більше, ніж в аналогічному періоді 2014 р. Збільшення надходжень за 
оренду комунального майна відбулося в зв’язку зі значним підвищенням рівня 
інфляції. 

Заборгованість до бюджету становить  47,9 тис.грн (0,2 міс).  
Показники План 

 2015 р. 
І півр. 
2015 р. 

І півр. 
2014 р. 

2015 р. у % 
до 2014 р. 

Кількість об’єктів переданих в оренду, од   156 157 163 96,3 

Загальною площею,   тис.м² 31,0 31,5 31,4 100,3 
Надходження до міського бюджету від оренди 
об’єктів комунальної власності,   тис.грн. 600,0 525,0 362,0 145,0 

Заборгованість  по орендним платежам,  
тис.грн./ міс.  0,5  47,9  (0,2 

міс.) 
58,1  

(0,5 міс.) 82,4 

Проблемними питаннями залишаються: 
 тривалість та складність передачі об’єктів нерухомості з державної в 

комунальну власність; 
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 збереження балансоутримувачами об’єктів комунальної власності, які на 
даний час не використовуються; 

 недосконалий механізм застосування виконавчою службою примусового 
виконання покупцями і орендарями взятих на себе обов’язків у договорах 
купівлі-продажу та оренди. 

8. Інвестиційна політика 
В І півріччі 2015 року головною подією в розвитку інвестиційної 

діяльності в місті Коростені стало визначення керуючої компанії 
індустріального парку «Коростень» та підписання відповідного договору.  

Отриманому результату передувало ряд проведених заходів, а саме: 
 м.Коростеня включено до ГО «Асоціація індустріальних парків 

України» та підписаний меморандум;  
 розроблена конкурсна документація на визначення керуючої компанії 

та проведена інформаційна компанія про проведення конкурсу; 
 переможцем конкурсу стало ТОВ «Екобау Сервіс», яке частково 

презентувало свої напрацювання в розвитку індустріального парку 
«Коростень». 

 Розроблена проектно-кошторисна документація проекту "Будівництво 
інженерних мереж до індустріального парку "Коростень". 

На даний час розробляється проект договору про оренду земельної 
ділянки яка виділена під індустріальний  парк Коростень,. Спільно з ГО 
«Асоціація індустріальних парків» розробляється концепція інформаційного 
супровідну розвитку індустріального парку «Коростень».  

За рахунок вітчизняних інвестицій в розмірі понад 90 млн.евро., на 
території яка прилягає до заводу МДФ будується деревообробний кластер, який 
дозволить оптимізувати витрати енергеттиичних ресурсів, сировини,  
матеріалів, і дозволить організувати виробництво продукції з кінцевою 
доданою вартістю – меблів.     

В рамках виконання заходів загальноміської програми по залученню 
інвестицій та просуванню позитивного іміджу міста Коростеня, проведено 
оновлення інформаційного біг-борду на трасі Київ-Ковель. 

Протягом звітного періоду направлялись  інвестиційні пропозиції до 
зацікавлених суб’єктів, а саме компанії «Prime-solar” (м.Рига) щодо розміщення 
джерел альтернативної енергетики (сонячні батареї).   

Розроблена інвестиційна програма та технічне завдання проекту 
«Будівництво інженерних мереж індустріального парку «Коростень» для участі в 
конкурсному відборі проектів і програм, реалізація яких буде здійснюватися за 
рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Також направлені два 
проекти КП «Теплозабезпечення» та КП «Водоканал».  

Прийнято участь в засіданні круглого столу на тему  «Індустріальні парки - 
нові можливості для розвитку економіки України», організованого громадської 
організації «Асоціація індустріальних парків України».  

За участі філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» в місті 
Коростені проведена презентація  інвестиційного проекту Стремигородського 
родовища.  
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Згідно статистичних даних обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку 
міста на 01.04.2015 року складає 664,2 тис.дол.США, є одним з найменшим 
показником серед міст Житомирської області.    

Прямі іноземні інвестиції   
Обсяги інвестицій на  

01.01.2015 01.04.2015 

 

тис.дол. США у % до 
загального підсумку тис.дол. США у % до 

загального підсумку 
Житомирська область 285710,1 100,0 254515,8 100,0 
м. Житомир 96564,1 33,8 86467,3 34,0 
м. Бердичів 16737,6 5,9 15597,0 6,1 
м. Коростень 844,0 0,3 664,2 0,3 
м. Малин 11883,7 4,2 8624,7 3,4 
м. Нов.-Волинський 3495,7 1,2 3108,5 1,2 

 
Суб’єкти господарювання міста по колу звітуючи в органах статистики 

протягом звітного періоду здійснили капітальні вкладення на суму 14,6 млн.грн.   
Капітальні інвестиції по містах області  

Освоєно (використано) капітальних інвестицій  
тис.грн. у % до загального 

обсягу 
на одну особу, 

грн. 
Житомирська область  467901 100,0 371,3 
м.Житомир 123098 26,3 457,3 
м.Бердичів 11428 2,4 147,0 
м.Коростень 14591 3,1 222,4 
м.Малин 19261 4,1 716,6 
м,Нов.–Волинський 13073 2,8 231,9 

 
9. Розвиток підприємництва 

Станом  на 01.07.2015 р. в місті зареєстровано 828 юридичних осіб та 
2905 фізичних осіб-підприємців. Фактично здійснюють свою діяльність 66% 
підприємців 

Юридичні особи Фізичні особи Показники державної 
реєстрації І півр. 

2015 р. 
І півр. 
2014 р. 

2015 р. у % 
до  2014 р. 

І півр. 
2015 р. 

І півр. 
2014 р. 

2015 р. у % 
до  2014 р. 

Зареєстровано  22 21 104,8 85 89 96,0 
Ліквідовано  5 7 71,4 211 235 88,0 
Співвідношення 
зареєстрованих до 
ліквідованих  

більше      
в 4,4 р. 

більше      
в 3 р.   менше     

в 2,5 р. 
менше      
в 2,6 р.  

Починаючи з 2014 р. число представників малого бізнесу постійно 
скорочується, кількість ліквідованих в 2,5 р. перевищує кількість 
зареєстрованих, що пов’язано з нестабільною соціально-економічною 
ситуацією в країні та обтяжливою діючою системою оподаткування.  
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В  звітному періоді надходження до міського бюджету від суб’єктів 
підприємницької діяльності міста по податкам та платежам склали 59,3 млн. 
грн., що на 6,1% більше, ніж в аналогічному періоді 2014 р., в тому числі 
єдиного податку сплачено на 49,5% більше, а саме 6,8 млн. грн. Акцизного 
податку суб’єктами господарювання сплачено у сумі 6,0 млн. грн. 

З метою сприяння розвитку підприємництва, створення умов для 
підвищення конкурентоспроможності та ефективного використання потенціалу 
малого підприємництва реалізовувались заходи загальноміської Програми по 
підтримці розвитку малого підприємництва в м. Коростені  на 2015-2017 роки. 

В рамках спільного проекту Програми розвитку ООН в Україні та 
Польської Агенції Розвитку Підприємництва (ПАРП), що фінансується Урядом 
Республіки Польща та покликаний сприяти розвитку підприємництва на 
постраждалих територіях від аварії на ЧАЕС відкрито Коростенський Центр 
підтримки підприємництва, спільно з яким проведено ряд семінарів, 
інформаційних зустрічей та круглих столів. 

Спільно з Коростенським Центром підтримки підприємництва, 
реєстраційною, фіскальною та іншими службами державної виконавчої влади 
проводяться круглі столи з питань змін в законодавстві, проблемних питань 
розвитку підприємництва.  

В червні 2015 р. розроблено проект на отримання гранту «Розбудова 
спроможності Коростенського Центру підтримки підприємництва у формуванні 
сприятливого бізнес-клімату у регіоні» та передано на розгляд ПРООН.  
Розпочато роботу по розробленню технічного завдання на проведення 
«Маркетингового дослідження перспективних напрямків розвитку бізнесу в 
Коростенському, Овручському, Лугинському районах Житомирської області та 
в місті Коростень». 

З метою стимулювання розвитку підприємництва в звітному періоді 
проведено 20 тематичних заходів (семінари, зустрічі, круглі столи тощо), якими 
охоплено 224 особи. В тому числі спільно зі службою зайнятості проведено 6 
семінарів «Як започаткувати свій бізнес» та 6 семінарів «Від бізнес ідеї до 
власної справи» (охоплено 84 особи), одноразову допомогу для започаткування 
власної справи надано 15 особам на загальну суму 174,0 тис. грн. 

В рамках регіонального експерименту в міському колегіумі діє шкільна 
академія підприємництва – як основа формування ключових компетентностей 
школярів. 

Протягом року актуальна інформація для підприємців міста 
розміщувалась на міській Інтернет-сторінці в розділі «Підприємництво» та в 
міських газетах. 

В рамках Закону України «Про основні засади регуляторної політики в 
сфері господарської діяльності» розроблено та затверджено 1 місцевий 
нормативний документ регуляторного характеру. 
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В звітному періоді проведено універсальну міжрегіональну виставку-
ярмарок продовольчої і непродовольчої продукції вітчизняних виробників (м. 
Коростень та Коростенський район, м. Житомир, м. Дніпропетровськ тощо). 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.  

 
10.  Торгівля, громадське харчування та побутові послуги 

Вперше за останні роки  відбувся спад товарообігу роздрібної торгівлі. За 
6 місяців 2015 року роздрібний товарообіг зменшився  проти аналогічного 
періоду минулого року на 15% у порівняних цінах. Реалізація товарів  через 
ринки та торговельні майданчики міста у відсотковому відношенні  практично 
не змінилася і склала  28%. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,  за  І квартал 2015 р. 
 Темп зростання, зниження,  у %  Роздрібний товарооборот, 

млн. грн. у діючих  
цінах 

 у порівнянних 
цінах 

Житомирська область 2363,1 130,1 85,3 
м.Житомир 1180,3 127,4 83,6 
м.Бердичів 185,8 132,9 87,2 
м.Коростень 173,5 127,1 83,4 
м.Малин 35,5 132,5 87,0 
м.Нов.-Волинський 115,7 133,5 87,6 

У загальному товарообігу на купівлю продовольчих товарів припадає 
52%, на непродовольчі товари і побутові послуги – 38%. По реалізації товарів 
на душу населення м. Коростень посідає 2 місце в області (2657,4 грн.).  

Обсяг нефінансових послуг, реалізованих населенню, в І кварталі 2015 р. 
склав 21,2 млн. грн., що на 11% більше, ніж в аналогічному періоді 
попереднього року. 

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг 

Обсяг реалізованих послуг,  млн.грн. Обсяг послуг, реалізованих 
населенню , млн.грн.  

 І кв. 2014 р. І кв. 2015 р. І кв. 2014 р. І кв. 2015 р.  
Житомирська область 597,4 785,2 205,3 390,1 
м.Житомир 462,0 617,2 153,7 320,3 
м.Бердичів 18,6 24,5 10,2 14,6 
м.Коростень 56,5 65,0 19,1 21,2 
м.Малин 5,5 8,2 1,7 2,5 
м.Нов.-Волинський 11,1 12,9 4,9 7,3 

Ціни на продовольчі товари за 6 місяців поточного року зросли в 
середньому на 32%. Найбільше здорожчали  рибні продукти (+39%), олія 
(+30%), макаронні вироби (+40%). Будівельні матеріали зросли в ціні на 57%, а 
побутова техніка – на 26%. 

Незважаючи на те, що за 6 місяців поточного року у місті відкрито 6 
нових магазинів, 1 кафе і 3 пункти  надання побутових послуг, загальна 
кількість стаціонарних торгових точок протягом останніх трьох років 
залишається практично незмінною і нараховує 466 об’єктів. Нових робочих 
місць в І півріччі створено 31, що на 11% більше минулорічного показника.  
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В звітному періоді на кооперативному ринку міста введено в 
експлуатацію рибний павільйон вартістю понад 600 тис. грн. 

За захистом своїх порушених прав до міськвиконкому звернулися 97 
споживачів, що на 7% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року. 87% 
усіх розглянутих звернень стосуються заміни неякісних товарів і порушення 
термінів проведення гарантійних ремонтів. У 13 випадках (13%) споживачам 
було відмовлено у задоволенні їх вимог.   

11. Демографічна ситуація 
Чисельність постійного населення м. Коростеня станом на 1 червня 2015 

р. становила 65,3 тис. осіб, наявного – 65,0 тис. осіб. В порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року чисельність населення скоротилась на 300 
осіб.  

В січні-травні 2015 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2014 р. на 16% 
зменшилась народжуваність, тоді як показник смертності відповідав рівню 
минулорічного показника. Природне скорочення по місту склало 217 осіб, що 
на 25% більше показника минулого року та є другим по величині негативним 
показником області. 

Кількість 
народжених, (осіб) 

Кількість 
померлих, ( осіб) 

Природний приріст, 
скорочення (–) 

Природний рух населення по 
містах 

 у січні – травні  
2015р. 2014р. 2015р. 2014р. 2015р. 2014р. 

Житомирська область 5511 6144 9438 9268 –3927 –3124 
м.Житомир 1146 1252 1380 1304 –234 –52 
м.Бердичів 378 395 525 506 –147 –111 
м.Коростень 229 273 446 446 –217 –173 
м.Малин 115 130 166 170 –51 –40 
м.Нов.–Волинський 246 274 335 286 –89 –12 

Протягом 5 місяців 2015 р. кількість прибулих до міста осіб (234) майже 
дорівнює кількості вибулих (225). В порівнянні з січнем-травнем 2014 р. в 
поточному році кількість прибулих осіб до міста зменшилась на 22%, а 
кількість вибулих зросла на 5,6%. Міграційний приріст населення за звітний 
період зменшився в порівнянні з 2014 р. майже в 10 разів. В той же час м. 
Коростень та м. Новоград-Волинський мають позитивний показник приросту 
серед міст області. 

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

2015 р. 2014 р. 

 

кількість 
прибулих 

кількість 
вибулих 

міграційний 
приріст, 

скорочення 
(+,–) 

кількість 
прибулих 

кількість 
вибулих 

міграційний 
приріст, 

скорочення 
(+,–) 

Житомирська бласть 6065 6163 –98 6009 6006 3 
м.Житомир 930 1527 –597 986 1627 –641 
м.Бердичів 266 318 –52 299 368 –69 
м.Коростень 234 225 9 301 213 88 
м.Малин 87 90 –3 61 89 –28 
м.Нов.-Волинський 382 303 79 302 299 3 
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12. Грошові доходи та заробітна плата 
В І півріччі 2015 р. середній дохід в розрахунку на одного жителя міста 

становив 8,6 тис. грн., що на 3,6% більше показника в аналогічному періоді 
2014 р. 

Складові грошових доходів,  
млн. грн. 

І півр. 
2015 р. 

І півр.  
2014 р. 

2015 р. у % до 
2014 р. 

Фонд оплати праці 286,3 283,9 100,8 
Пенсійні виплати 212,2 205,4 103,3 
Пільги та компенсаційні виплати (в т ч. ЧАЕС) 10,0 8,2 122,0 
Державні соціальні допомоги 30,6 30,4 100,7 
Субсидії  6,1 2,2 в 3 р. 
Виплати по безробіттю 8,2 7,0 117,1 
Інші соціальні виплати 11,3 10,5 107,6 
Всього: 564,7 547,7 103,1 
Доходи в розрахунку на 1 жителя, грн. 8,6 8,3 103,6 

Зростання середнього доходу на одного жителя в основному відбулось 
завдяки збільшенню в структурі доходів в 3 рази видатків на надання житлових 
субсидій, на 22% – видатків на надання компенсаційних виплат та пільг та на 
17%  – виплат по безробіттю. 

Розмір мінімальної заробітної плати з 2014 р. залишився незмінним і 
становив 1218 грн. 

Середньомісячна заробітна плата в місті в І кварталі 2015 р. збільшилась 
на 5,5% відповідно до минулорічного показника і на  3,4% більше середньої по 
Житомирській області.  

Нараховано в середньому  штатному працівнику1 
у % до  Середньомісячна заробітна 

плата грн. середнього рівня по 
регіону 

січня-березня  
2014 р. 

Житомирська область 2776 100,0 110,5 

м. Житомир 2973 107,1 108,9 

м. Бердичів 2456 88,5 109,6 

м. Коростень 2871 103,4 105,5 

м. Малин 3491 125,8 114,3 

м. Нов.-Волинський 2597 93,6 106,3 

Відповідно до статистичних даних індекс реальної заробітної плати по 
Житомирській області за травень 2015р. до квітня становив 102,8%, до травня 
2014р. – 68,6%. 

За січень–травень 2015 р. порівняно з відповідним періодом попереднього 
року індекс реальної заробітної плати склав лише 73,9%. 

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

                                                
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих 
працівників 10 і більше осіб. 
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Станом на 01.07.2015 р. за даними управління статистики власна 
заборгованість з виплати заробітної плати на економічно-активних 
підприємствах міста становила 382,2 тис. грн. (ПАТ «Коростенський 
машинобудівний завод», розроблено графік погашення заборгованості). 
Непогашена заборгованість по підприємству-банкруту ЗАТ «АТЗТ 
Коростенський фарфор» становила 939,0 тис. грн. 
 

13. Зайнятість населення та ринок праці 
Протягом І півріччя 2015 р. не спостерігалося різких коливань рівня 

безробіття на ринку праці. Залишаються гострими питання працевлаштування 
жінок, молоді до 35- ти років та без досвіду роботи, існуючого дисбалансу між 
попитом на пропозицією робочої сили.  

В звітному періоді роботодавцями було надано понад 1,5 тис. вакансій. 
Укомплектовано за допомогою служби зайнятості 62% вакансій. Навантаження 
на одне вільне робоче місце складає 7 безробітних, що є на рівні аналогічного 
періоду минулого року. 

Масового вивільнення працівників в І півріччі 2015 р. не  відбувалося. 
Зустрічались поодинокі випадки вивільнення працівників з підприємств, що 
було пов’язано з реорганізацією та прийняттям відповідних рішень органами 
влади (скорочення працівників Відділкової лікарні станції Коростень). 

В І півріччі до служби зайнятості за отриманням послуг  звернулось 2,6 
тис. незайнятих громадян, що на 17% менше, ніж в аналогічному періоді 2014 
р. Станом на 01.07.2015 р. на обліку перебувало 1215 безробітних, що на 13% 
більше, ніж в 2014 р.  

В звітному періоді за направленням служби зайнятості працевлаштовано 
667 осіб, що на 16% менше показника 2014 р. Одноразову допомогу для 
започаткування власної справи отримали 15 безробітних на суму 174,0 тис.грн. 
(в І півріччі 2014 р. – 12 осіб на суму 192,1 тис. грн.).  

На нові робочі місця з проведенням компенсації роботодавцю єдиного 
соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування на загальну 
суму 84,9 тис. грн. працевлаштовано 15 безробітних (проти 13 безробітних в 
2014 р.)  

Середній розмір виплат по безробіттю зріс на 34 грн. в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року та становив 1100,9 грн. Всього за І 
півріччя 2015 р. з Фонду державного соціального страхування на випадок 
безробіття виплачено 8,2 млн. грн., що на 16% більше показника минулого року 
та складає 45% запланованих виплат на 2015 р.. 

Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
пройшло 95 безробітних, що на 28% менше, ніж в І півріччі 2014 р. Відсутність 
учбової бази в м. Коростень не дає змогу навчати та перенавчати більшу 
кількість безробітних, які відмовляються проходити навчання в інших регіонах. 
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У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали 
участь 55 безробітних, що 41% більше, ніж в 2014 р. Витрачено на оплату праці 
за І півріччя 2015 р. 39,4 тис. грн., в т.ч. 19,7 тис. грн. з Фонду 
загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття. Роботи 
проводяться в Госписі Святої Єлени по догляду за хворими, а також на об’єктах 
соціальної сфери (ремонт дитячих дошкільних закладів міста). 

Профорієнтаційними послугами служби зайнятості в І півріччі 2015 р. 
було охоплено 2,1 тис. осіб, які отримали понад 4,0 тис. послуг. Популяризація 
робітничих професій дуже повільно входить в свідомість населення, особливо 
випускникам шкіл.  

Робочою групою з питань легалізації зайнятості населення та заробітної 
плати перевірено 48 об’єктів торгівлі та послуг розташованих на території 
міста. В ході перевірок легалізовано 19 робочих місць. Зменшення даних 
показників відповідно до аналогічного періоду минулого року майже в 2 рази 
пов’язано з введенням мораторію на перевірки. 

Показники 
 

План на 
2015 р. 

І півр. 
2015 р. 

І півр. 
2014 р. 

2015 р.  у % 
до  2014 р. 

Вивільнення працівників, осіб 10 5 0  
Пропозиція робочої сили, осіб 3979 2596 1044 248 
Попит робочої сили, осіб 265 253 152 166 
Навантаженість на одне робоче місце 7 7 7 100 
Одноразову допомогу для започаткування власної 
справи отримали, осіб 25 14 12 116 

Виплачено одноразової допомоги  для започаткування 
власної справи, тис. грн. 465,1 174,0 192,1 90,5 

Виплачено з фонду соціального страхування 
застрахованим особам коштів, тис. грн. 

 
18090,9 8198,3 7042,4 116 

Середній розмір виплати по безробіттю, грн. 1104,9 1100,9 1066,99 103 
 
 

3973 

 
 

2596 

 
 

3130 
83 

Чисельність громадян, які скористались послугами 
служби зайнятості: 
- протягом періоду 
- станом на 01.07.15 (01.07.14) 1523 1523 2619 58 

 
3250 

 
2131 

 
2073 103 

Чисельність безробітних громадян, які перебували на 
обліку в державній службі зайнятості: 
- протягом періоду 
- станом на 01.07.15 (01.07.14) 1215 1215 1075 113 

1890 667 798 84 

1160 502 591 85 
655 173 242 71 

Працевлаштовано за сприянням СЗ 
- незайнятих громадян 
- безробітних, в т.ч. 
- молодь 
- тимчасово переміщених 
- учасники АТО - 16 9 178 

4783 4153 4584 91 Центром зайнятості надано 
- профорієнтаційних послуг 
- особам 2704 2099 2303 92 
Всього проходило профпідготовку, перепідготовку або 
підвищення кваліфікації за направленням центру 
зайнятості 

338 95 132 72 

Залучено до участі в оплачуваних громадських роботах, 
осіб 80 55 39 141 
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14. Соціальний захист населення 
Соціальний захист 
Протягом звітного періоду державні соціальні допомоги 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. 

В І півріччі 2015 р. відповідно до аналогічного періоду 2014 р. суми 
державних соціальних допомог збільшились не значно – на 0,7% і становили 
30,6 млн. грн., видатки на надання пільг збільшились на 22% і становили 9,8 
млн.грн., натомість на 33,3% зменшились видатки на надання компенсаційних 
виплат і становили 202,5 тис. грн. В 2,4 рази зросла кількість отримувачів 
житлових субсидій, відповідно видатки в звітному періоді склали 6,2 млн. грн., 
що в 3 рази більше, ніж в І півріччі 2014 р. 

В І півріччі 2015 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2014 р. в 3 рази 
збільшилась кількість одержувачів державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям, а видатки даного виду допомоги зросли в 2,5 рази і 
склали 2,7 млн. проти 1,1 млн. в аналогічному періоді минулого року. 

          Показники Одиниця 
виміру 

План на 
2015 р.  

І півр. 
2015 р. 

І півр. 
2014 р. 

2015 р. у 
% до 2014 

р. 
Кількість одержувачів допомоги на дітей згідно з 
Законом України “Про державну допомогу сім'ям з 
дітьми” 

осіб 
4025 3446 4667 74,0 

Видатки бюджету на надання допомоги сім'ям з 
дітьми 

млн. грн. 40,7 20,5 22,1 93,0 

Кількість одержувачів державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям 

осіб 305 292 96 в 3 р. 

Видатки бюджету на надання державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям  

млн. грн. 3,70 2,7 1,1 в 2,5 р. 

Кількість одержувачів тимчасової державної 
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів 

осіб 165 147 159 92,5 

Видатки бюджету на надання тимчасової державної 
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів 

млн. грн. 1,0 0,44 0,42 104,8 

Кількість одержувачів державної соціальної 
допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

осіб 975 964 917 105,1 

Видатки бюджету на надання державної соціальної 
допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам 

млн. грн. 14,8 6,9 6,8 101,5 

Кількість одержувачів житлових субсидій  осіб 5200 2671 1111 в 2,4 р. 
Середній розмір субсидій грн. 590 430 505 85,1 
Видатки бюджету на надання житлових субсидій млн. грн. 37,3 6,2 2,2 в 3 р. 
Кількість пільгової категорії громадян, інформація 
про яких внесена до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру пільговиків (ветерани 
війни, праці, громадяни, які постраждали внаслідок 
аварії на ЧАЕС та інші пільговики)  

осіб 39633 37965 38883 98,0 

Видатки бюджету на надання пільг ветеранам війни, 
праці, громадянам, які постраждали внаслідок аварії 
на ЧАЕС та іншим пільговикам 

млн. грн. 30,5 9,8 8,0 122,5 
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Кількість одержувачів компенсаційних виплат – 
фізичних осіб, які надають соціальні послуги 
інвалідам та громадянам похилого віку (згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 
29.04.2004 №558) 

осіб 275 235 284 82,7 

Видатки місцевого бюджету на надання 
компенсаційних виплат – фізичним особам, які 
надають соціальні послуги інвалідам та громадянам 
похилого віку (згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.04.2004 №558) 

млн. грн. 3,7 0,2 0,3 66,7 

Догляд тяжко хворих людей в місті здійснює Госпис «Святої Єлени».  
За перше півріччя 2015 р. медико-соціальну допомогу надано 52 хворим 

проти 57 в аналогічному періоді 2014 р. 
В зв’язку з відсутністю коштів в звітному періоді приміщення кухні не 

було перенесено в приміщення (виділене ще в 2014 р.) за межі відділення 
Госпису. 

КУ Територіальний центр соціального обслуговування 
Протягом І півріччя 2015 р. в трьох відділеннях Територіального центру 

соціальні послуги отримали 1260 громадян проти 1050 в аналогічному періоді 
минулого року. 

Територіальний центр  співпрацює з підприємствами та організаціями 
всіх форм власності, релігійними конфесіями з питань матеріальної та 
натуральної допомоги. Налагоджено співпрацю з благодійними організаціями   
по одержанню гуманітарної допомоги. Допомога надається в першу чергу  
одиноким громадянам та громадянам, які перебувають у складній життєвій 
ситуації.  

Допомогу продуктовими наборами отримали 300 громадян, одягом на 
взуттям – 470 громадян. 

Послугами медичного кабінету, створеного при Територіальнму центрі, 
скористалась 41 особа. 

Відділення соціально-побутової адаптації відвідували 180 пенсіонерів, що 
на 30 осіб більше, ніж в аналогічному періоді 2014 р., при якому діють клуби за 
інтересами: вчителів-ветеранів «Неспокійні серця», «Діти війни», «Калина». 

З метою покращення якості надання соціальних послуг в І півріччі 2015 р. 
придбано  бігову доріжку, проведено  ремонт приміщення, в якому проводяться  
різноманітні заняття. 

Послугою «Соціальне таксі» в І півріччі 2015 р. постійно користувались 
53 особи. 

Протягом звітного періоду для  покращення якості надання соціальних 
послуг в побуті було придбано нову бензокосарку. 

За власні кошти були придбані продуктові набори та засоби першої 
необхідності для 15 військовослужбовців-учасників АТО. 

Багато уваги приділяється роботі із громадянами, котрі є тимчасово 
переміщені по Україні . Було проведено 203 обстеження матеріально-побутових 
умов проживання, 79 осіб отримали одяг та продукти харчування. 
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В звітному періоді на базі Територіального центру було введено нову 
послугу, а саме - клас комп’ютерної грамоти для осіб похилого віку, а також 
послугу - супровід незрячих, якою на постійній основі користується 8 чоловік. 

Завдяки мобільній роботі соціальних працівників Територіального центру 
всі ветерани Великої Вітчизняної Війни отримали продуктові набори. 

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

До всіх пам’ятних дат та свят члени організації організовували благодійні 
акції, концерти, тематичні лекції для населення міста, забезпечували 
подарунками.  

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.  

Значна увага приділяється вимушено переміщеним особам. В І півріччі 
2015 р. допомога була надана 363 особам, у вигляді одягу, взуття, продуктів 
харчування, медикаментів, засобів гігієни та інших товарів на загальну суму 
понад 231,0 тис. грн. 

 Пенсійне забезпечення  
В звітному періоді кількість одержувачів пенсій становить 22,3 тис. 

чоловік, що на 0,4% менше показника минулого року.  
Середньомісячний розмір пенсій по місту в І півріччі 2015 р. склав 1510 

грн., а це на 4,2 % (або на 61 грн.) більше ніж в аналогічному періоді 2014 р.   
В цілому в І півріччі 2015 р. виплачено пенсій на суму 212,2 млн.грн., що 

на 3,3% більше показника 2014 р. Заборгованість з виплати пенсій відсутня.  
 

15. Охорона здоров’я населення 
Амбулаторно-поліклінічна допомога  

В Коростенській  ЦМЛ  працюють 172  лікарі. Показник забезпеченості  
сімейними лікарями в звітному періоді становив  5,2  посади  на  10  тис. 
населення, фізичними особами – 4,3. Питома  вага  населення, що  
обслуговується  сімейними  лікарями – 96,0%, дитячого – 14,4%. 

Згідно з вимогами часу значна увага приділяється розвитку і підвищенню 
ефективності альтернативного лікування хворих в умовах денних стаціонарів 
амбулаторно-поліклінічних  закладів,  стаціонарів  на  дому. Впроваджено 
автоматизований моніторинг вагітних. 

Демографічна ситуація залишається складною, хоч і спостерігається 
значне зменшення показника смертності дітей до 1 року життя. 
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Найменування  показника  
(на 1 тис. населення) 

І півр.  
2015 р. 

І півр. 
 2014 р. 

2015 р. у % 
до 2014 р. 

Загальна  народжуваність 5,1 5,5 92,7 
Загальна  смертність 7,5 7,6 98,7 
Коефіцієнт природного  приросту -2,4 -2,1  
Малюкова  смертність (дітей  до  року)   2,7 8,1 в 3 р. 

Серед причин смертності, як і раніше, переважають захворювання 
серцево-судинної системи – 74,1% (в 1 півріччі 2014 р. – 71,4%), 
онкозахворювання – 13,1% (14,3) а також травми та отруєння – 3,5% (4,4). 

В звітному періоді до поліклінік звернулися 268,0 тис. осіб, що  становить 
5,6  випадків на 1 жителя, що на 7% нижче показника минулого року, коли  
було зареєстровано 287,2 тис. звернень або 6 випадків  на  1  жителя. 

В І півріччі 2015 р. загальна захворюваність на 10 тис. населення склала 
4045 випадків, що є на рівні аналогічного періоду 2014 р., захворюваність серед 
дітей знизилась на  6% та склала 925 випадків на 1000 дітей.  

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

В І півріччі поточного року значно зросла захворюваність на інфаркти 
міокарда та інсульти. Зареєстровано всього 49 (проти 19 в І півріччі 2014 р.) 
випадків  інфаркту міокарда, із них в працездатному віці – 17 (7) . Померлих від 
інфарктів – 12 (4), в працездатному віці – 5 (2).  Зареєстровано випадків 
інсультів всього – 71 (53), із них в працездатному віці – 19 (15). Померло від 
інсультів всього –  22 (26), в т.ч. в працездатному віці – 3 (6). Ці показники 
свідчать про ще недостатній рівень диспансерного нагляду за хворими, 
загрозливими на інфаркт та інсульт, і про слабку профілактичну роботу. 

Виявлено нових випадків онкозахворювань – 82 (91). Переважають  рак 
шкіри, колоректальний рак, рак молочної залози та легень. Знизилась кількість 
захворювань, виявлених в занедбаних  стадіях 26,3% (28,6).  На 11,3% 
знизилась смертність від  онкозахворювань.  

В звітному періоді дещо збільшилась проти минулого року 
захворюваність на туберкульоз. Зареєстровано 19 (15) випадків вперше 
виявленого активного туберкульозу (органів дихання), що становить 32,5 
випадки (25,6) на 100 тисяч населення. Випадків захворювань серед дітей  не 
зареєстровано. План флюорографічних обстежень населення виконано на  32%  
(І півріччя 2014 р. – 40,5%).  Вакцинація проти туберкульозу виконана на 89,3% 
(93,6), вся ревакцинація на 86,7% (42,8). Покращились у порівнянні з 
минулорічними показники імунопрофілактичних щеплень проти туберкульозу 
дітям до 7 років – охоплені  ревакцинацією  86,7%  підлягаючих  проти  42,8% в 
І півріччі 2014 р. 

В денних стаціонарах різних профілів за  І півріччя 2015 р. на 64  ліжках 
проліковано всього  4415 хворих (на рівні аналогічного періоду 2014 р.). В 
стаціонарах на дому проліковано – 1839 хворих (2227) , в т.ч. дітей – 320 (423). 

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

того  на  9  ліжках  анестезіології  та  інтенсивної  терапії, з них 2 – дитячих. 
Відділення  ЛОР, очне, урологічне, наркологічне є міжрайонними. 
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З  початку  року  всього  проліковано  8301 хворого, що на 2% більше, ніж 
в аналогічному періоді 2014 р., із них сільських жителів 2112 (2086), що 
складає 25%. 

План  використання  ліжок  виконано  на  95,9%  (88,7). 
З перевантаженням працювали  неврологічне  та наркологічне відділення. 

Показники  роботи  решти  відділень  були  на рівні планових  та  оптимальних.  
Загалом  по  лікарні  не  працювали  17,8  ліжок (49,3) . 

Склад хворих у стаціонарах практично не змінився – як і раніше 
переважають  хвороби  органів  кровообігу, сечостатевої  системи та  органів  
дихання. 

В поточному році в медичній галузі реалізовувались програми 
державного та місцевого значення,  які в І півріччі профінансовані на загальну 
суму 931,0 тис.грн.  

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. 

В І півріччі 2015 р. загальна сума касових  видатків  становить  22,2 млн. 
грн., що на 17% більше показника минулого року та становить 54% кошторису 
на 2015 р. 

Залучено 2,0 млн.грн. позабюджетних коштів (в І півріччі 2014 р. – 1 
млн.грн.), в т.ч. 230,5 тис.грн. благодійних внесків, 1,3 млн. грн. гуманітарної 
допомоги, грантів, дарунків а також 493,4 тис. грн. за  рахунок платних  послуг. 
Крім  того  використані  кошти  «Лікарняної  каси»  на  суму  1,1 млн. грн. 

Придбані  обладнання та апаратура на загальну  суму  423,5 тис. грн.  
В зв’язку з відсутністю фінансування в звітному періоді призупинилося 

будівництво хірургічного корпусу при міській лікарні на 180 ліжок, готовність 
якого 76%. 

 
16. 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 2015 р. дошкільні навчальні заклади відвідують 2598 дітей, 
що становить 95% від дітей відповідного віку, які проживають у місті (проти 
89% в аналогічному періоді 2014 р.) 

Порівняно з минулим роком збільшився відсоток дітей 5-6 років, що 
відвідують дошкільні заклади, і становить 99,4%.   

В І півріччі 2015 р. завершено виготовлення пректно-кошторисної 
документації на будівництво нового дошкільного навчального закладу по вул. 
Оснадчука, яка на даний час проходить експертизу для отримання позитивного 
експертного звіту. 
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Видатки міського бюджету на утримання дошкільних закладів освіти в 
півріччі 2015 р. становили 19,5 млн.грн., що на 43,2% більше показника 
аналогічного періоду 2014 р. 

Шкільна освіта 
В місті функціонують 8 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 2 міські 

гімназії, міський ліцей, міський колегіум, навчально-виховний комплекс 
«Школа-гімназія» №12, вечірня (змінна) школа.  

В усіх навчальних закладах міста навчалось 6750 дітей шкільного віку, 
що на 57 більше аналогічного періоду 2014 р. Профільним навчанням охоплено 
588 учнів, що  становить 69,5%  від загальної кількості старшокласників. 
Функціонували 23 класи з поглибленим вивченням предметів в, в яких 
навчалось 617 учнів. Працювали 8 міжшкільних факультативів. 

В 2015 році загальноосвітні навчальні заклади закінчили 399 випускників, 
24 з них отримали золоті медалі та 15 - срібні. 

Посилено увагу до впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у викладанні шкільних курсів. Для підвищення ефективності 
підготовки учнів до участі в олімпіаді з інформатики творчою групою вчителів 
міста започатковано розробку сайту з програмування (www.beginer.hol.es). 

ЗОШ №1 та Коростенська міська гімназія №7 стали учасниками 
Всеукраїнського експерименту «Впровадження стандартів якості превентивної 
освіти», в рамках якого працювали над створенням сприятливих умов для 
впровадження превентивної освіти, налагодження партнерства з батьками, 
громадськими та благодійними організаціями. 

Учнями шкіл міста в звітному періоді взято участь в 19 обласних 
олімпіадах та отримано 55 перемог, що на 18% менше, ніж в 2014 р. 

Загальноосвітніми навчальними закладами проводилась активна науково-
дослідницька робота. В обласному конкурсі-захисті юні науковці міста 
вибороли 4 призових місця. Вихованка ЗОШ №2 посіла ІІІ місце в 
республіканському етапі конкурсу-захисту робіт МАН України. 

Учні міста приймали участь та ставали переможцями обласних 
загальноукраїнських та республіканських конкурсів. 

Проведено оптимізацію надання освітніх послуг по напрямках 
позашкільної освіти. Центр позашкільної освіти (реорганізовані позашкільні 
заклади Будинок дитячої творчості, Станція юних техніків та Станція юних 
натуралістів) працює за такими напрямками роботи: художньо-естетичний, 
спортивно-технічний, еколого-натуралістичний. В Центрі функціонує 131 
гурток, 12 відкрито з яких в звітному періоді  (Школа етикету для юних леді», 
«3-D анімація», «Гончарство», «Художня соломка», «Фінансова грамотність» 
тощо). Вихованці гуртка «Основи журналістики» постійно співпрацюють з 
міськими ЗМІ, друкуючись у періодичних виданнях, створюють спільні медіа-
проекти. Створено сайт «Країна позашкілля».  

Видатки державного бюджету на утримання загальноосвітніх закладів в І 
півріччі 2015 р. становили 26,8 млн.грн., що на 17% більше показника 2014 р. 
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Матеріально-технічне забезпечення 
У І півріччі 2015 р. на зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоків 

дошкільних закладів, придбання меблів, комп’ютерної техніки та іншого 
шкільного приладдя для загальноосвітніх шкіл з міського бюджету виділено 
228,0 тис. грн.  

На зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази 
залучено позабюджетних коштів у дошкільних навчальних закладах 90,0 
тис.грн., у загальноосвітніх навчальних закладах 50,0 тис.грн.   

За підтримки Норвезької місії «Віра.Надія.Любов» для дошкільних 
навчальних закладів придбано 21 водонагрівач на суму 50,0 тис.грн. 

Вживаються заходи по підготовці закладів освіти до нового навчального 
року. Проведено часткову заміну вікон і внутрішніх дверей у ДНЗ №10. 
Проводиться капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №9.  

Показники І півр. 2015 
р. 

І півр. 2014 
р. 

2015 р. у 
% до 2014 р. 

Кількість навчальних закладів 
в них учнів 
вчителів  

14 
6750 
657 

14 
6693 
632 

100 
100,9 
104 

Кількість дошкільних закладів 
в них дітей 
вихователів 

22 
2598 
319 

22 
2565 
319 

100 
101,3 
100,6 

Кількість випускників, 
з них з відзнакою 

399 
39 

422 
35 

94,5 
111,4 

Кількість олімпіад, в яких взяли участь та отримано 
перемог: 

- обласних 
- всеукраїнських 

19 
 

55 
0 

20 
 

67 
0 

95 
 

82,1 
0 

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

 
19 544,7 

 
13 647,0 

 
143,2 

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

 
26 850,7 

 
22 919,0 

 
117,2 

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 

 
 

1 315,6 
160,0 

 
23,1 

304,9 

 
 

1 495,6 
168,0 

 
826,6 
729,1 

 
 

88 
95,2 

 
2,8 
41,8 

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

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

В зв’язку з невиконанням державного замовлення в минулому році в 
звітному періоді зменшилась чисельність набору учнів на 30 і склала 120 осіб.  

В І півріччі 2015 р. проходив завершальний етап у створенні майстерні 
для нової професії «Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник» (закуплено 
цеглу, цемент, бетономішалку, інструменти). Створено музей декоративно-
ужиткового мистецтва та комп’ютерний клас на 10 місць. 
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В І півріччі 2015 р. по зміцненню матеріальної бази училища 
проводились наступні роботи: замінено 200 м2 покрівлі  в навчальному корпусі 
та майстернях, пофарбовано фасад, на ремонтні роботи витрачено 20,0 тис. грн. 
(проти 100,0 тис. грн. в аналогічному періоді 2014 р.). 

Приватний вищий навчальний заклад Товариства сприяння обороні 
України «Коростенський технічний коледж».  

В І півріччі 2015 р. випустилися 67 студентів зі спеціальностей 
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» та «Обслуговування 
комп'ютерних систем і мереж». Кількість студентів в Коростенському 
технічному коледжі зменшилась до 140 осіб проти 209 в аналогічному періоді 
2014 р. В зв’язку з щорічним зменшенням кількості студентів, в І півріччі 
Житомирським обласним комітетом Товариства сприяння обороні України 
прийняло рішення про тимчасове припинення набору студентів.  

В зв’язку зі змінами Закону України «Про вищу освіту» освітні послуги 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та молодший спеціаліст студенти 
здобувати не будуть, тому перспектив у наданні вищої освіти цього рівня 
коледж не має. 

В I півріччі 2015 р. в ПВНЗ ТСОУ «Коростенський технічний коледж» 
провів ряд військово-патріотичних заходів: змагання зі стрільби з пневматичної 
гвинтівки серед допризової молоді  міста, місячник військово-патріотичного 
виховання, спартакіади.  

Студентами та викладачами було здійснено упорядкування братських 
могил, прибирання алеї Слави у парку. 

 
17. Культура, туризм, екскурсійна діяльність 

Протягом звітного періоду закладами культури міста проведено 
відзначення 7 державних дат, 5 мітингів до пам’ятних дат, 3 загальноміських 
заходів, фестиваль православних різдвяних колядок, 1 концертна програма до 
Дня медичного працівника.  

Пам’ятки історії, культури та архітектури в звітному періоді збільшились 
на 3 об’єкти , і всього їх обліковується  по місту в кількості 128. Встановлено 
меморіальну дошку Герою Соціалістичної Праці Сингаївському В.В. на 
приміщенні загальноосвітньої школи № 2 по вул. 1 Травня, 2 та меморіальну 
дошку майору Петренку В.В. на приміщенні загальноосвітньої школи № 3 по 
вул. Древлянській, 20, пам’ятний знак «Макет бойової машини піхоти БМП-1». 

В рамках підготовки до святкування 70-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні проведено впорядкування пам’ятників та братських могил. 

В рамках розвитку туризму 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». 
В І півріччі було проведено 211 екскурсій, в яких взяло участь 3012 осіб (на 700 
осіб менше, ніж в 2014 р.). 

Учні шкіл естетичного виховання брали участь у всеукраїнських та 
обласних конкурсах, на яких виборювали призові місця. 
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Бібліотеками централізованої бібліотечної системи проводились 
різноманітні форми роботи з населенням міста, в тому числі діє «Школа освіти 
протягом життя», де люди пенсійного віку навчаються роботі з комп’ютером, 
Скайпом та пошуку потрібної інформації через мережу Інтернет, в бібліотеці-
філіалі №1 ім. Л. Українки функціонує «кімната казок» для дітей молодшого 
шкільного віку. В звітному періоді почав свою роботу бібліотечний кіносалон, 
що згуртовує любителів якісного кіно, які після проглянутих в бібліотеці 
фільмів,  мають змогу обговорити їх, виразити свої думки та враження. 

В І півріччі 2015 р. продовжуються капітальні ремонти приміщень 
бібліотеки-філіалу №2 та міського Будинку культури.  

Військово-історичний комплекс «Скеля»  
В звітному періоді з метою подальшого розвитку військово-історичного 

комплексу «Скеля» відновлено підземне приміщення захисної споруди по вул. 
Семашка, 8; на центральному вході встановлено протитанковий їжак; 
виготовлені стенди для кімнати партизанської слави. Поповнено експозиції 
новими експонатами партизанської слави. Сім’єю загиблого воїна в АТО 
підполковника Скульського О. О. передано в подарунок макети військової 
техніки. 

Проведено 91 екскурсію, в якій взяло участь 1660 осіб, в тому числі гості 
міста з Польщі, США, Нідерландів, Білорусі, Великобританії.  
 

18. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю 
Станом на 01.07.2015 р. в місті проживають 495 багатодітних сімей, в 

яких виховуються 1650 дітей. 127 жінок мають почесне звання «Мати-героїня». 
В ході соціального супроводу соціальними службами відвідано понад 400 

сімей з дітьми, в тому числі 132 сім’ї, які перебувають в складних життєвих 
обставинах. Понад 300 сімей отримали гуманітарну допомогу одягом, взуттям, 
продуктовими наборами.  

Відвідано 89 сімей, де чоловіки мобілізовані до Збройних Сил України. 
Для членів сімей військовослужбовців з нагоди Дня Святого Василя та Старого 
Нового року проведені святкові заходи, а діти отримали солодкі подарунки (110 
шт.). 64 сім’ї отримали гуманітарну допомогу одягом, взуттям та продуктовими 
наборами. 

Протягом звітного періоду соціальними службами було проведено ряд 
навчальних, тренінгових та інших заходів,  акцій, круглих столів щодо 
запобігання розповсюдженню таких негативних явищ в суспільстві як: 
насильство, гендерної нерівності, ідеології расової та національної 
дискримінації, ксенофобічних настроїв, торгівлі людьми тощо. 

З метою поліпшення роботи з питань запобігання ранньому соціальному 
сирітству та сприяння зміцненню інституту сім’ї шляхом формування засад 
відповідального, усвідомленого батьківства функціонують три консультативні 
пункти. 
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Відповідно до Міської програми щодо виконання заходів 
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» в усіх навчально-
виховних закладах міста створено рівні умови для доступу кожної дитини до 
якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. У 2014-2015 н.р. 
дошкільні заклади міста відвідували 22 дитини-інваліди, 4 дитини-сироти та 
позбавлені батьківського піклування, 224 дитини з багатодітних сімей. У 6 
дошкільних закладах функціонують 9 спеціальних груп для дітей, які 
потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку, в яких 
виховувалися 118 дітей. У загальноосвітніх школах навчались 101 дитина-
сирота, 128 дітей-інвалідів, 809 дітей з багатодітних родин. Інклюзивним 
навчанням було охоплено 7 дітей з особливими освітніми потребами.  

Діти з особливими потребами беруть участь та стають переможцями 
різних конкурсів, зокрема в обласному конкурсі творчості «Повір у себе, і в 
тебе повірять інші».  

Соціальними службами здійснено 105 перевірок цільового використання 
державної допомоги при народженні дитини. 

В рамках роботи Служби соціального супроводу неповнолітніх та молоді, 
які звільнились з місць позбавлення волі чи відбувають покарання без 
позбавлення волі здійснювався соціальний супровід 19 осіб, які відбувають 
покарання без позбавлення волі (з них 10 – неповнолітні), та 5 осіб, які 
звільнились з місць позбавлення волі. З 35 умовно-засудженими та 18 
звільненими проводилась робота за карткою клієнта. 

За звітний період проведено 6 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 понад 82 особи проти 19 в аналогічному періоді 2014 р.). 
Неповнолітні особи, які вживають наркотики, на обліку відсутні.  

В м. Коростень діють 5 дитячих будинків сімейного типу та 3 прийомні 
сім’ї, де виховується 53 дитини. В І півріччі 2015 р. дитячий будинок сімейного 
типу родини Маліновських поповнився 3 вихованцями.   

На даний час вирішується питання створення в місті соціального 
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.   

В І півріччі 2015 р. послугами оздоровлення та відпочинку забезпечені 
517 дітей шкільного віку, з них: 68 – діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, 15 – діти-інваліди, 64 – діти з багатодітних сімей, 17 
– діти внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій. На закупівлю 
путівок для оздоровлення дітей з міського бюджету  виділено 80 тисяч гривень. 

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. В І півріччі 2015 р. реабілітаційні послуги отримали 52 
дитини.  
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Завдяки придбаному в 2014 р. спеціальному реабілітаційному 
обладнанню, облаштуванню кімнат фізичної реабілітації, психологічного 
розвантаження (сенсорна кімната),  вуличного дитячого майданчика Центр 
може одночасно надавати послуги 30 дітям з особливими потребами, але це не 
вирішує проблему надання послуг реабілітації 317 дітям-інвалідам, які 
проживають в місті. Проблемою Центру на сьогодні є відсутність коштів (220,0 
тис. грн.) на облаштування та ремонт виділеного міською радою додаткового 
приміщення. 
 

19. Фізична культура і спорт 
В місті функціонує 2 стадіони, фізкультурно-оздоровчий комплекс, 22 

спортзали, 52 спортивні майданчик (7 із штучним покриттям, які встановлено 
за рахунок спонсорських коштів). В звітному періоді проводились будівельні 
роботи по облаштуванню ще 1 одного майданчика зі штучним покриттям, 
відкриття якого заплановано на ІІ півріччя 2015 р. 

З метою завершення реконструкції стадіону „Спартак”, в звітному періоді 
за рахунок спонсорських коштів розпочато оновлення майданчиків для ігрових 
видів спорту (міні-футболу, волейболу, баскетболу та тенісний корт).  

У місті збережена мережа клубів спортивної спрямованості у 
загальноосвітніх навчальних закладах та за місцем проживання, функціонує 8 
підліткових клубів. Працює Комунальна організація „Коростенський міський 
центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”, якій підпорядковані усі 
підліткові клуби міста. 

Коростенську дитячо-юнацьку спортивну школу відвідує 498 осіб. 
Свої послуги мешканцям міста пропонують понад 20 спортивних клубів: 

різні види єдиноборств, футбол, волейбол, танці, фітнес, теніс, мотоклуб та 
багато інших, в тому числі клуб історичного фехтування ,,Айна Бера”. 

Коростень пишається досягненнями своїх спортсменів, які постійно 
стають переможцями різних змагань, а баскетбольні та футбольні клуби 
успішно грають у вищих лігах.  

В І півріччі 2015 р. проведено 124 спортивні заходи, на фінансування 
яких з міського бюджету виділено 114,0 тис. грн. (98 заходів та 138,0 тис. грн. в 
аналогічному періоді 2014 р.) 

Показники План 2015 р. І півр. 
2015 р. 

І півр. 
2014 р. 

2015 р. у % 
до 2014 р.  

Кількість проведених спортивних заходів,  од. у т.ч.: 185 124 98 127,0 
міських змагань 50 33 21 157,0 
участь у обласних змаганнях 65 47 43 109,0 
участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях 60 38 28 135,0 
участь у турнірах різних рівнів 5 4 2 в 2 р. 
навчально-тренувальних зборів 5 2 4 50,0 
Фінансування спортивних заходів, тис.грн.  200,0 114,0 138,0 83,0 
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20.  Інформаційний простір 
Протягом звітного періоду інформація про події в м. Коростені 

висвітлювалась телеканалами різних рівнів, в тому числі носили замовний 
характер. 

Телебачення залишається пріоритетним серед городян у способі 
отримання інформації, оскільки програми Коростенського телебачення 
продовжують транслюватися  в соціальних мережах, а також у І півріччі 2015 р. 
продовжено он-лайн трансляцію ефірного мовлення, що дало можливість 
широко розповсюджувати телевізійні програми.  

Проведено реконструкцію та оновлено дизайн студії, що дало можливість 
створювати більше програмних продуктів.  

В рамках спільного українсько-норвезького проекту «Формування 
політики, ґрунтованої на фактах, в сфері місцевого самоврядування в Україні», 
фінансованого МЗС Норвегії, розпочалась реалізація проекту «Твоє ТБ», метою 
якого є залучення творчої молоді міста до створення новин на телебаченні. 

Особливою популярністю користувалась програми «Точка зору» та 
«Герої нашого часу», яка визнана кращою в номінації «Краща телепередача» 
щорічного обласного творчого конкурсу журналістської майстерності. 

Розпочато підготовчу роботу по запровадженню в ІІ півріччі 2015 р. он-
лайн трансляції пленарних засідань Коростенської міської ради. 

У 2015 році удосконалено технологію випуску газети «Іскоростень». 
Колектив  постійно працює над наповненням газети цікавими актуальними 
публікаціями, сучасним художнім оформленням.  

Кількісний склад представлених  в інформаційному просторі міста ЗМІ 
протягом І півріччя 2015 року поповнився газетою «Древлянська столиця». 

В звітному періоді розпочато роботу по створенню «дорожньої карти» 
(концепції) співпраці з містами-партнерами. 
 

21.  Житлово-комунальне господарство 
Комунальними підприємствами у І півріччі 2015 року проводились 

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

Реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання 
В 2015 р. в міському бюджеті на реконструкцію та модернізацію об’єктів 

теплопостачання передбачено 550 тис. грн., з яких в І півріччі витрачено 300 
тис. грн. на капітальний ремонт  мереж теплопостачання. Розробляється 
проектно-кошторисна документація на придбання та встановлення теплових 
лічильників в трьох будинках, на які з міського бюджету заплановано виділити 
150,0 тис. грн. Роботи будуть завершені до початку опалювального сезону. 

В І півріччі 2015 р. до експлуатації в осінньо-зимовий період 2015/16 рр. 
підготовлено 76,4% котелень, 69,8% теплових мереж, замінено 29,1% аварійних 
ділянок трубопроводів. 
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 Відповідно до інвестиційної програми КП «Теплозабезпечення» на 2015 
рік заплановано встановлення 14 теплових лічильників (у житлових будинках 
та у котельні загальноосвітньої школи № 13). Загальна вартість проекту 
становить 661,7 тис.грн. На даний час проводяться роботи по обладнанню 
приміщень, в яких будуть встановлені прилади обліку. 

В І півріччі 2015 р. проект «Технічне переоснащення котельні по вул. 
К.Маркса, 61-А в місті Коростені» був поданий для реалізації за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку. 

 Забезпечення належного рівня водопостачання та водовідведення 
За кошти з міського бюджету, що виділені на поповнення статутного 

фонду КП «Водоканал» в розмірі 155 тис. грн., в І півріччі 2015 р. придбано 
основних засобів на суму 100 тис. грн.  

Видатками місцевого бюджету передбачено 250 тис.грн. на капітальний 
ремонт каналізаційної мережі по вул. Коцюбинського (в І півріччі 2015 р. не 
фінансувалось). Розроблена проектно-кошторисна документація, яка проходить 
експертизу.  

В місті за рахунок коштів мешканців встановлено 14130 квартирних 
лічильників обліку холодної води.  

В І півріччі 2015 р. в рамках підготовки об’єктів водопровідно-
каналізаційного господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період 2015/16 
рр. підготовлено 100% водопровідних та каналізаційних насосних станцій, 
замінено 50% водопровідних мереж, підготовлені очисні споруди каналізації  та 
водозабор. 

В І півріччі до Державного фонду регіонального розвитку був поданий 
проект «Реконструкція системи централізованого водопостачання та 
водовідведення. «Нова» фільтрувальна станція м. Коростень. Хлораторна № 1 
та №2. (Заміна технічно-зношеного та аварійного устаткування з переходом на 
гіпохлорит натрію)», з метою його реалізації в поточному році.  

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

В І півріччі 2015 р. на виконання робіт з капітального ремонту  вулиць 
міста в рамках Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2013-
2017 роки використано 2,8 млн.грн. (на 56% більше, ніж в І півріччі 2014 р.), що 
становить 68% запланованих в міському бюджеті на 2015 р.. 

В І півріччі 2015 р. проведено ямковий ремонт вулиць загальною площею 
1,5 тис.м² на загальну суму 447,9 тис.грн. (в І півріччі 2014 р. 832,5 м2 на 165 
тис.грн.), профілювання вулиць загальною площею 82,8 тис.м² загальну суму 
241,1 тис.грн. (що на 11,1 м2 більше, ніж в І півріччі 2014 р.) 

Проведено технічне обслуговування зливової каналізації (замінено 29 
решіток, прочищено 40 колодязів) на загальну суму  60,0 тис. грн.(285,8 тис. 
грн. в І півріччі 2014 р.) 

В 2015 р. на капітальний ремонт тротуарів із місцевого бюджету було 
виділено 430 тис. грн., розроблена проектно-кошторисна документація та 
отримано позитивний експертний висновок. В І півріччі 2015 р. роботи 
виконані частково. 
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На роботи по капітальному ремонту прибудинкових територій з 
місцевого бюджету в 2015 р. виділено 650 тис. грн. На даний час проектно-
кошторисна документація по даним роботам проходить експертизу.  

На роботи по реконструкції мереж вуличного освітлення з міського 
бюджету виділено 385 тис. грн., за І півріччі використано 31,0 тис.грн. на 
виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації.  

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

Впорядкування місць відпочинку громадян, озеленення міста 
В 2015 році продовжуються роботи по благоустрою парку ім. 

Островського, який на даний час перетворився на візитну  картку міста, 
найулюбленіше місце відпочинку, проведення масових заходів жителів міста. 
Найближчим часом на центральній алеї парку планується встановити пам’ятник 
князю Володимиру.  

На об’єктах благоустрою у І півріччі 2015 р. виконано роботи (садіння 
квітів, викошування газонів, садіння ялинок, прибирання, ліквідація 
сміттєзвалищ тощо) на загальну суму 705,0 тис. грн. 

Значна робота по озелененню міста проводиться житлово-комунальними 
підприємствами, які обслуговують клумби та альпінарії на прибудинкових 
територіях та вздовж проїзної частини центральних вулиць.  

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

В І півріччі 2015 р. поточний ремонт житлового фонду виконано на 
загальну суму 2,9 млн.грн. Планово-попереджувальний ремонт виконано у 59 
будинках.  

До роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 років комплексно 
підготовлено 53% будинків комунальної власності та 63% будинків ОСББ, на 
яких виконано: ремонт покрівель – 49 будинків; ремонт внутрішньобудинкових 
систем опалення – 59 будинків; ремонт систем холодного водопостачання  - 37 
будинків; ремонт електрощитових  - 53 будинки. 

В 2015 році з місцевого бюджету передбачено виділити 300 тис.грн. на 
капітальний ремонт будинків комунальної власності та 100 тис.грн. на 
проведення капітальних ремонтів в будинках ОСББ. На даний час виготовлено 
проектно-кошторисну документацію та розпочато роботи по капітальному 
ремонту рулонної покрівлі в житловому будинку по вул. Київська, 13. 
Капітальний ремонт житлових будинків виконується лише за умови згоди 
мешканців на дольову участь в його проведенні.  

В І півріччі 2015 р. місто стало партнером Проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» (МРГ), що фінансується Європейським Союзом, 
співфінансується та впроваджується ПРООН. На умовах співфінансування з 
міського бюджету та мешканців ОСББ Проект МРГ виділило 60,0 тис. дол. на 
проведення капітальних ремонтів та покращення конструктивних елементів та 
інженерних систем будинків ОСББ. Вказані роботи проводитимуться в 5 ОСББ 
міста, що пройшли конкурсний відбір, в ІІ півріччі 2015 р.  
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В 2015 р. на капітальний ремонт ліфтів в міському бюджеті передбачено 
100 тис.грн.. В І півріччі 2015 р. було виконані роботи по капітальному ремонту 
7 ліфтів на суму 47,1 тис.грн. 

Забезпечення чистоти міста 
В І півріччі 2015 р. укладено 5598 договорів на вивіз твердих побутових 

відходів на 193 вулицях приватного сектору. На прибудинкових територіях 
будинків комунальної власності міста Коростеня облаштовано 92 майданчики 
для збору твердих побутових відходів, на яких розміщено 388 контейнерів, на 
вулицях приватного сектору встановлено 186 контейнерів.  

В І півріччі 2015 р. ліквідовано 434 м³ стихійних сміттєзвалищ на суму 
39,7 тис.грн.  

Вдосконалення ритуальних послуг та благоустрій місць поховань 
На утримання та прибирання міських кладовищ в І півріччі 2015 р. 

витрачено 207,1 тис.грн. 
 В 2015 р. для  проведення робіт з реконструкції кладовища по вул. 

К.Лібкнехта в м. Коростень з місцевого бюджету виділено кошти в сумі 500,0 
тис.грн., з них в І півріччі 2015 р. профінансовано 8,4 тис.грн. на коригування 
проектно-кошторисної документації.               

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

В І півріччі 2015 р. в місті створено 1 об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «Дружба-2016» по вул. Шолом-Алейхема, 70-А. На 
даний час в місті функціонує 25 ОСББ, які обслуговують 39 багатоквартирних 
будинків, загальною площею 138330 тис.м2, кількість квартир 2785.  

Крім того в місті функціонує ЖОК «Локомотив», який обслуговує 3 
багатоквартирні будинки загальною площею 16,732 тис.м2 та ПП 
«Коростенський житловий сервіс №5», який обслуговує 55 будинків загальною 
площею 43,3 тис.м2.  

Загальноміські програми в сфері житлово-комунального господарства  
Обсяги фінансування  (тис.грн.) 

Назва програми План  
на  2015 р. 

Факт  
за І півр. 
2015 р. 

% виконання 
до річного 

плану  
Програма реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства м. Коростеня на 2015-2020рр. 3 390,0 420,4 12,4 

Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки на 
2013-2017р.р. 4 105,7 2 111,1 51,4 

Програма регулювання чисельності безпритульних  тварин 
гуманними методами в місті Коростені на 2013-2017рр. 60,0 26,8 45,0 

Програма з утримання та поточного ремонту об’єктів 
благоустрою міста Коростеня на 2012-2017 6 250,0 3 119,1 50,0 

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

61,4 30,6 50,0 

Без програми 200,0 134,3 67,2 
                                                                         Всього 14 067,1 5 842,3 41,5 
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Основні показники розвитку житлово-комунального господарства  
в І півріччі 2015 року   

Показники Од. 
виміру 

І півр.  
2014 р. 

І півр. 
  2015 р. 

2015 р. у % 
 до 2014 р. 

Наявність житлового фонду на кінець року  тис. м.кв. 646,6 641,6 99,2 
Вартість житлово-комунальних послуг – всього млн. грн. 32,8 37,5 114,1 
у тому числі: з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій млн. грн. 6,6 7,2 108,1 

централізованого опалення та гарячого 
водопостачання млн. грн. 16,9 19,6 116,1 

централізованого водопостачання та водовідведення млн. грн. 9,2 10,4 113,5 
вивезення побутових відходів (приватний сектор) млн. грн. 0,2 0,4 173,8 
Кредиторська заборгованість у житлово-
комунальному господарстві – всього  млн. грн. 52,4 48,5 92,5 

у тому числі, за спожиті: природний газ млн. грн. 40,2 34,1 84,8 
електроенергію млн. грн. 0,5 0,4 81,8 
Дебіторська заборгованість у житлово-комунальному 
господарстві - всього 

млн. грн. 33,1 31,8 95,9 

Обсяг боргу населення млн. грн. 19,2 18,6 97,3 
Рівень оплати населенням житлово-комунальних 
послуг % 96,2 94,4  

 
22.  Охорона навколишнього природного середовища 

З метою охорони довкілля та раціонального використання природних 
ресурсів в місті діють Комплекснаа міська екологічна програма на 2011-2015 
роки, Програма розвитку та збереження зелених зон м. Коростеня на 2011-2015 
роки, Програма покращення санітарного та екологічного стану р. Уж та її 
притоки р. Кремно на 2011-2015 роки, Комплексна програма запобігання та 
ліквідації наслідків підтоплення території міста на період 2011-2015 років, 
Програма поводження з твердими побутовими відходами в місті Коростень на 
2011-2015 роки, Програма реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства міста Коростень на 2015-2020 роки. 

Одним із пріоритетних напрямків по покращенню екологічного стану 
міста є розв’язання проблем у сфері поводження з відходами.  

В 2015 р. в рамках «Комплексної міської екологічної програми на 2011-
2015 роки» з місцевого бюджету виділено 80 тис. грн. для забезпечення 
екологічно-безпечного збирання, перевезення та захоронення відходів. Так, в І 
півріччі 2015 р. ліквідовано 434 м³ стихійних сміттєзвалищ на суму 39,7 
тис.грн. 

Не вирішеним залишається питання будівництва полігону твердих 
побутових відходів, кошторисна вартість якого складає 53 млн. грн. 

Дуже гострою є проблема замулення та обміління русла р. Уж, яка є 
основним джерелом питної води в місті. Збільшення антропогенного впливу на 
водні джерела та ландшафти водозабірних басейнів призвело до порушення 
умов формування стоку і водного режиму, зумовило зменшення водності, 
зниження самовідновної спроможності водних об’єктів, замулювання та 
заростання русла, зниження біопродуктивності. 
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Існуюча площадка каналізаційних очисних споруд (1978 р.) не забезпечує 
належне очищення стоків перед скиданням їх в р. Уж. Загальна кошторисна 
вартість реконструкції очисних споруд каналізації складає 12,6 млн. грн.  
Проектно-кошторисна документація була надана на розгляд та фінансування до 
Міністерства екології та природних ресурсів України. Кошти на реалізацію 
проекту не надійшли. 

Причиною погіршення якості води в р. Уж є також відсутність споруд 
очистки зливових стоків у м. Коростень, надходження по зливовій каналізації в 
річку господарсько-побутових стоків. Значний термін експлуатації 
водопровідних і каналізаційних мереж є причиною частих аварій, які 
зумовлюють великі втрати води та її вторинне забруднення.  

В 2015 р. в рамках «Комплексної програми запобігання та ліквідації 
наслідків підтоплення території міста на період 2011-2015 рр.» з місцевого 
бюджету виділено 147 тис.грн. на проведення поточного ремонту систем 
водостоків, в звітному періоді освоєно 58,5 тис.грн., та 24 тис.грн. на технічне 
обслуговування систем водостоків, освоєно 1,5 тис.грн. 

В місті функціонує низка водорегулюючих гідротехнічних споруд, які 
вже відпрацювали свій ресурс і потребують реконструкції, особливо гребля в 
районі м’ясокомбінату. В 2012 р. було розроблено проект «Реконструкція 
греблі в районі м’ясокомбінату в м. Коростень», його вартість на той час 
складала   1,8 млн. грн.  

Прибережні смуги р. Уж та її приток захаращені звалищами ТПВ і 
будівельних відходів. Крім того, водойми забруднюються несанкціонованими 
скидами. 
 

23.  Природна та техногенна безпека 
З метою підвищення безпеки життєдіяльності населення міста, рівня 

готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за 
призначенням та загального рівня техногенно-екологічної безпеки в І півріччі 
2015 р. проведено ряд тематичних заходів (навчань,  штабних тренувань, 
оглядів-конкурсів, перевірок тощо) в школах та на підприємствах міста, 
здійснено 11 часткових перевірок готовності міської системи оповіщення до 
використання за призначенням. 

Проведено обстеження підвальних та заглиблених приміщень щодо 
готовності до укриття населення, перевірку стану пожежної безпеки закладів, 
культури, освіти, медицини, спорту, ринків, гуртожитків та інших установ з 
масовим перебуванням людей, перевірку готовності до дій за призначенням 
міської комунальної рятувальної служби на воді та техногенної і пожежної 
безпеки на хімічно-небезпечних та вибухонебезпечних об’єктах тощо. 

Через місцеві засоби масової інформації постійно проводиться 
роз’яснювальна та попереджувальна робота по недопущенню надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного характеру. 

Моніторинг  радіаційної  обстановки в місті та рівень і температура води 
в р. Уж щотижня висвітлювався в місцевих газеті та на телебаченні. 
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В І півріччі в рамках «Програми забезпечення безпеки перебування 
людей на водних об’єктах на період 2011-2015 років» на технічний огляд човнів 
та аналіз повітря у водолазних балонах витрачено 1,2 тис. грн.  

В зоні відповідальності врятовано 2 особи (проти 3 в 2014 р.), штатним 
медичним працівником надано допомогу 15 особам, які перебували в 
небезпечному для життя і здоров’ю стані. 

Проблемами галузі залишаються:  
 зменшення кількості радіоточок як у населення так і на підприємствах, 

застаріле обладнання системи централізованого оповіщення; 
 відсутність фінансування для обладнання хімічно-небезпечного 

підприємства КП «Водоканал» системою раннього виявлення надзвичайних 
ситуацій, забезпечення персоналу підприємства засобами індивідуального 
захисту; 

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

 аварійний стан гідроспоруд в с. Поліське та в районі Коростенського 
району електромереж. 

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

організаціях міста всіма суб’єктами  господарювання здійснюється реалізація 
заходів міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища на 2014-2018 роки.  

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

Через порушення вимог охорони праці в І півріччі 2015 р. на 
підприємствах та в організаціях виникло 3 нещасних випадки (І півріччя 2014 р. 
– 5). На відміну від 2014 р., нещасних випадків зі смертельним наслідком не 
зареєстровано.  

На підприємствах міста за звітний період зареєстровано 3 професійні 
захворювання, проти 4 в 2014 році. По всім випадкам, згідно вимог 
законодавства, проведені розслідування та складені відповідні акти. 

В цілому, стан охорони праці в місті є задовільним.   
В зв’язку із введенням мараторію на перевірки в І півріччі 2015 р. 

проведено 1 перевірку (реагування на скаргу) підприємства щодо порушення 
ним умов праці, видано припис керівнику, в якому відзначено 12 порушень 
законодавства України з охорони праці (в аналогічному періоді 2014 р. – 17 
приписів зі 130 порушеннями). 

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 і правопорядку 
Впродовж І півріччя 2015 р. проведено комплекс організаційних та 

практичних заходів спрямованих на покращення оперативної обстановки, 
забезпеченню охорони громадського порядку, організації профілактичної 
роботи серед населення та з підобліковою категорією осіб, профілактики 
підліткової злочинності, боротьби з наркоманією та алкоголізмом. 

За звітний період до Коростенського МВ надійшло 3460 заяв і 
повідомлень про кримінальні правопорушення, що на  10,6% більше показника 
2014 р., з яких 880 або 25% - про кримінальні правопорушення та 2580 або 75% 
- про інші події. 

Із загального числа зареєстрованих кримінальних правопорушень, у 759 
випадках інформацію в добовий термін внесено до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань (86,2%) та 121 матеріал приєднано до попередньо відкритих 
кримінальних проваджень (13,8%).  

В І півріччі 2015 р. Коростенським МВ було зареєстровано 499 злочинів, 
що на 47,2% більше показника аналогічного періоду 2014 р.. З числа скоєних 
розкрито 234, що становить 46,9% та на 1,4% більше середньо-обласного 
показника. 

В порівнянні з минулорічними показниками відбулось зменшення 
наступних злочинів: умисні вбивства – 2 проти 4 в І півріччі 2014 р., розбійні 
напади – 2 проти 7. Всі скоєні злочини розкрито, тоді як середньообласні 
показники розкриття становлять відповідно 92,3% та 76,3%. Також зменшилась 
кількість незаконних заволодінь транспортними засобами – 7 проти 8 (всі 
розкрито). Відсутні випадки зґвалтування. 

Натомість відбулось збільшення умисних нанесень тяжких тілесних 
ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого – 5 проти 2 (усі розкрито, 
середньообласний показник розкриття - 87,5%), скоєння грабежів – 12 проти 
7 (розкрито 33,3%, середньообласний показник - 49,8%).  

Також в звітному періоді збільшились наступні види злочинів: крадіжки 
– 275 проти 136 (розкрито 45,5%), в тому числі крадіжки з квартир – 19 
(розкрито 36,8%); шахрайства – 39 проти 13 (розкрито 38,5%), наркозлочини – 
27 проти 36 (розкрито 74,1%), наркоз бути – 11 проти 9 (розкрито 63,6%). 
Виявлено 1 наркопритон. 

На рівні минулого року є кількість випадків незаконного поводження 
зі зброєю та бойовими припасами – 6, які розкрито.   

На 80% зменшились злочини у сфері господарської діяльності – 2, усі 
розкрито, але збільшилась кількість виявлених злочинів у сфері службової 
діяльності - 3 проти 1 в І півріччі 2014 р.  

В звітному періоді відсутні злочини, пов'язані з використанням 
бюджетних коштів (в 2014 р. - 3) та по лінії хабарництва. 

В І півріччі 2015 р. дільничними інспекторами міліції виявлено та 
задокументовано 1076 адміністративних правопорушень, що в 2 рази більше, 
ніж в аналогічному періоді минулого року. 
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Виявлено 149 правопорушень за зберігання самогонних апаратів та 
самогону (124 в І півріччі 2014 р.). За придбання самогону було 
притягнуто до відповідальності 19 осіб (проти 26), за появу в 
громадському місці в п'яному вигляді притягнуто до відповідальності 227 
осіб (проти 231). Під час відпрацювань в даному напрямку було вилучено, 
та знищено 43 самогонних апаратів, 1824 літри самогонної закваски та 256 
літрів самогону (на 16,2% більше показника минулого року).  

З метою дотримання належного громадського порядку та недопущення 
скоєння злочинів на вулицях і громадських місцях міста, в тому числі під час 
проведення масових заходів постійно аналізується стан вуличної злочинності 
та вносяться відповідні корективи і доповнення до плану комплексного 
використання сил та засобів міліції, стосовно розстановки маршрутів і постів 
патрулювання. 
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