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РІШЕННЯ 
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Заслухавши інформацію заступника міського голови Ясинецького О.А. 
«Про підсумки виконання Програми економічного і соціального міста  
Коростеня за І півріччя 2012 року”, керуючись  п.п. 22 п. 1 ст. 26 Закону 
України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
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Додаток 1  
до рішення 17 сесії Коростенської міської 
ради VI  скликання від 23.08.12р. №795 

 
 

Підсумки виконання Програми економічного і соціального 
розвитку міста Коростеня за І півріччя 2012 року  

 
Підсумки виконання Програми за І півріччя 2012 року складені на 

основі офіційних статистичних показників, звітних даних підприємств всіх 
форм власності, звітів та інформацій державних установ, управлінь і відділів 
виконавчого комітету міської ради. 

 
Промисловість та інноваційна діяльність 
Позитивну динаміку демонструють підприємства промислового 

комплексу міста, загальний обсяг виробництва яких у першому півріччі склав 
620,5 млн. грн., що перевищує аналогічний показник минулого року на 
55,4%.  

2012 рік  (з МДФ) 2012 р (без МДФ) 
Індекс 

промислового 
виробництва 

Індекс 
цін 

виробн
иків Період 

2011 рік з 
урахування

м індексу 
цін , 

тис.грн. Тис.грн. 
% до 

відповідного  
періоду 

Тис.грн. 
% до 

відповідного  
періоду 

по 
області 

по 
Україні % 

Січень 53 428,3 96349,6 151,6 46349,0 72,9 145,9 102,0 111,8 

Січень-
лютий 129587,5 199770,7 157,3 95132,4 74,9 132,6 102,0 109,6 

Січень-
березень 203360,1 309991,0 153,8 163939,4 81,3 134,4 100,9 108,6 

Січень-
квітень 266612,2 388801,1 145,8 242749,5 91,0 136,6 100,7 108,1 

Січень-
травень 332348,5 504091,0 151,7 336572,2 101,3 138,7 100,7 107,3 

Січень-
червень 399348,3 620503,7 155,4 417984,9 104,7 137,1 100,4 106,8 

 
Загальний обсяг виробництва збільшився за рахунок ПрАТ 

„Коростенський завод МДФ”, який, починаючи з січня 2012 року, був 
включений до підприємств промисловості основного кола міста Коростеня. 
Необхідно зазначити, що вказане підприємство протягом березня-квітня 2012 
року призупинило виробництво внаслідок тимчасової зупинки заводу для 
здійснення реконструкції очисних споруд, яка проводиться компанією 
„Потенціал 4”. Дане підприємство має великий досвід у проектуванні та 
встановленні очисних станцій для різних виробництв, зокрема - 
деревообробні, харчові, хімічні та ін.  

Без урахування результатів роботи ПрАТ „Коростенський завод МДФ” 
обсяг виробництва промислової продукції становив 418,0 млн. грн. Тим не 
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менш загальногалузевий обсяг виробництва у 1-му півріччі перевищив 
прогнозований Програмою рівень (404,4 млн. грн) на 3,4%. 

Назва галузі 

1-ше 
півріччя 

2012 року 
план 

1-ше 
півріччя 
2012 року 

факт 

% 
виконання 

плану 

Машинобудівна галузь  47,1 62,1 131,8 
Легка промисловість 1,9 2,1 110,5 
Харчова промисловість 14,4 13,4 93,1 
Добувна  галузь 14,3 13,2 92,3 
Виробництво електричного, електронного, 
оптичного устаткування  

5,1 10,6 207,8 

Целюлозно-паперова галузь  0,25 0,3 120,0 
Хімічна промисловість  78,0 102,4 131,7 
Виробництво гумових та пластмасових виробів  10,0 12,4 219,8 
Металургійне виробництво  85,2 78,0 124,0 
Виробництво іншої неметалевої продукції  148,2 123,5 83,3 
ВСЬОГО: 404,4 418,0 108,6 

Нарощуються обсяги реалізації продукції, темпи яких є найвищими в 
області і становлять 160% від рівня 2011 року. 

Основними чинниками зростання промислового виробництва є вихід на 
нові ринки збуту, оновлення та модернізація основних засобів та випуск 
нової продукції. 

Стійке зростання обсягів виробленої продукції спостерігається на ПАТ 
„Коростенський завод хімічного машинобудування” (більше ніж на 75% 
порівняно з 2011 роком), що обумовлено постійним характером замовлень на 
вироби вказаного підприємства та їх досить високою вартістю. 

ТОВ „Елізіумпласт” майже в 3 рази збільшило обсяг виробництва 
порівняно з аналогічним періодом 2011 року. В березні 2012 року вказане 
підприємство розпочало випуск продукції нової серії «Економ». Ретельно 
розроблена технологія дозволила створити новий конкурентноспроможний 
продукт з доступною ціною, зберігши при цьому його якість на високому 
рівні.   

У звітному періоді ПП ФФ НВО "Ельфа" отримало найвищу нагороду 
European Bussines Association - звання «Best Enterprise Of Europe» («Краще 
підприємство Європи»). Премія European Bussines Association щорічно 
присуджується підприємствам різноманітних галузей, що демонструють 
кращі результати розвитку бізнесу, активну інноваційну політику, дієвий 
менеджмент та є лідером свого сегменту. 

Зниження обсягів виробництва промислової продукції відбулось на 
підприємствах легкої, добувної промисловості та у виробництві іншої 
неметалевої продукції.  

Основною причиною зменшення обсягів виробництва у першому 
півріччі 2012 року є зменшення замовлень,  попиту на промислову продукцію 
підприємств вказаних галузей, а також тимчасове припинення виробництва 
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на деяких підприємствах у зв`язку з проведенням ремонтних робіт у 
вказаному періоді. 

Важливим напрямком розвитку промислового комплексу міста є 
використання сучасних інноваційних технологій у виробництві.  

У 2012 році налагодило роботу підприємство, яке спеціалізується на 
виробництві твердопаливних котлів, які працюють на альтернативних видах 
палива - ТОВ «Коростенський завод теплотехнічного обладнання». 
Підприємство спеціалізується на виготовленні транспортабельних блочних 
котелень потужністю від 100 кВт до 5 МВт, які не потребують спеціальних 
проектних рішень і використовуються як автономні, пересувні, стаціонарні 
джерела теплопостачання та перевозяться будь-яким видом автомобільного 
транспорту. Такі котельні спроможні опалювати та забезпечувати гарячою 
водою як маленькі дитсадки, так і великі мікрорайони, при цьому дозволяють 
значно економити дорогі енергоресурси.  

За підсумками першого півріччя 2012 року в місті Коростень було 
створено 376 нових робочих місць, з них на підприємствах промисловості – 
43 (хімічна – 28, целюлозно-паперова – 9 (в результаті реорганізації), 
виробництво іншої неметалевої продукції – 1, виробництво гумових та 
пластмасових виробів - 5).  

Всього станом на 01.07.2012 р. на промислових підприємствах міста 
(основного кола) працює 3610 осіб, що на 268 осіб або на 8% більше, ніж в І 
півріччі 2011 року. 

Середньомісячна заробітна плата по промисловості міста в червні 2012 
року у порівнянні з минулим роком збільшилась на 324,2 грн. і становить 
2700,1 грн., проти 2375,9 грн. в червні 2011 року. 

Станом на 01.07.2012 року заборгованість по заробітній платі на 
економічно активних підприємствах відсутня.  

 
Енергетика та енергозбереження 
Головним завданням енергетичної галузі на сьогоднішній день та 

найбільшу  перспективу є надійне, економічно ефективне та екологічно чисте 
енергозабезпечення за умов зменшення питомих витрат органічного палива 
та збільшення використання поновлюваних джерел енергії. 

В першому півріччі 2012 року м.Коростень прийняло участь в 
інформаційній компанії з енергозбереження USAID «Реформа міського 
теплозабезпечення в Україні». В результаті чого в квітні-травні 2012 року 
було проведено 4 семінари за участю 4 різних фокус-груп. На сьогоднішній 
день в області діє Програма енергозбереження Житомирської області, яка 
розрахована до 2014 року.  

Водопостачання та водовідведення. 
В І півріччі 2012 року КП «Водоканал» зменшив порівняно з 

відповідним періодом минулого року  обсяги відпущеної води (на 16, 6 
тис.м.куб.) та збільшив прийняття стоків (на 5,3 тис. м. куб.). Зменшення 
відбулось в зв’язку з призупиненням виробничого процесу на ПрАТ 
«Коростенський завод МДФ».  
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Майже на 10% збільшилась заборгованість за спожиті послуги і на 
кінець звітного періоду становить 4,0 млн.грн.  

  Теплопостачання. 
В  першому півріччі 2012 року реалізовано теплової енергії на 4,9 

тис.Гкал. більше ніж за відповідний період минулого року, що пов’язано з 
холодною зимою 2011-2012 року.  

Заборгованість споживачів за спожите тепло на 01.07.2012 року 
становить 15,5 млн.грн, що на 2,6 млн.грн. більше ніж було на початок року. 
Рівень сплати за спожиті послуги  за підсумками першого півріччя 2012 року 
становить 96,3 %.  

Газопостачання. 
В І півріччі 2012 року вартість природного газу для всіх користувачів 

залишилась незміненою.  
Зросла заборгованість за природній газ по місцевому бюджету по 

показникам місцевого та державного бюджетів,  в зв’язку з несвоєчасним  
фінансуванням бюджетних організацій  міста.  В той же час заборгованість 
по населенню міста зменшилась на 8%.  

Електрична енергія. 
 Вартість електричної енергії в звітному періоді піднімалась лише для 

підприємств та установ міста, в середньому за період на 12,7%.  
Не суттєво збільшилась заборгованість за електричну енергію по 

міському бюджету (міській відділ освіти), та відбулось зменшення 
заборгованості по установам , які фінансуються з Державного бюджету.  

В зв’язку з розподілом вартості тарифу для населення від кількості 
спожитої електричної енергії, відбулось значне збільшення (на 156%) борги 
населення.  

Назва показника Одиниця 
виміру 

І півріч. 
2012 рік 

І півріч. 
2012 рік 

2012 рік/ 
до 2011 

року 
1.Водопостачання 

Відпущено води тис. куб.м 1120,3 1136,9 98,5 
Прийнято стоків тис. куб.м 1090,9 1085,6 100,5 
Тариф на воду 

- для населення 
- для бюджетних установ 
- для підприємств 

грн.  
4,54 
4,91 
6,31 

 
4,54 
4,91 
6,31 

 
100 
100 
100 

Тариф на стоки 
- для населення 
- для бюджетних установ 
- для підприємств 

грн.  
3,60 
3,88 
4,57 

 
3,60 
3,88 
4,57 

 
100 
100 
100 

Заборгованість за спожиті послуги,  Млн..грн.  4046,6 3698,3 109,4 
2. Теплопостачання 

Реалізовано теплової енергії Тис.Гкал 95,380 90,433 105,5 
Діючі тарифи за опалення: 

- населення 
- підприємства 
- бюджетних установ та організацій 

Грн./Гкал  
292,43 
554,12 
540,59 

 
292,43 
554,12 
540,59 

 
100,0 
100,0 
100,0 

Заборгованість за теплову енергію по Млн..грн. 15,5 12,9 120,2 
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споживачам 
Рівень оплати за спожиті послуги % 96,3 96,3 100,0 

3. Газопостачання 
Вартість природного газу  

- для підприємств, в т.ч.  
бюджетних організацій  

- для населення: 
 з лічильниками  
до2,5 тис. м3 
до 6 тис. м3 
до 12 тис. м3 
 без лічильників  

Грн.. за 
1000 м³ 

 
 

Грн../1 м ³ 
 

 
4104,084 

 
 
 

0,7254 
1,098 
2,248 

0,7978 

 
4104,084 

 
 
 

0,7254 
1,098 
2,248 

0,7978 

 
1,1489 

 
 
 
0 
0 
0 
0 

Заборгованість за природний газ 
- населення 
- місцевий бюджет 
- державний бюджет 

Тис.грн. 

 
1177,5 
354,9 
989,5 

 
1274,1 

- 
469,0 

 
92,4 

в 3,5 р 
в 2,1 р 

4. Електрична енергія 
Вартість електричної енергії 

- для підприємств, в тому числі 
бюджетних установ  

- для населення  

Грн.. 

 
1,13 

 
0,28 

 
1,00 

 
0,28 

 
112,7 

 
0 

Заборгованість за електричну енергію: 
- населення міста та району 
- місцевий бюджет 
- державний бюджет 

Тис.грн. 

 
544,9 
35,3 
23,1 

 
348,0 

0 
90,3 

 
156,5 
в3,5 р 
25,7 

 
Транспортний комплекс міста та зв'язок 
Пасажирські перевезення автомобільним транспортом 
Послугами автомобільного транспорту в місті Коростені у січні – 

червні 2012 року скористалось 3,34 млн. пасажирів, що на 3,2% більше, ніж у 
аналогічному періоді 2011 року. Таке зростання пов`язано з введенням 
додаткового графіку руху №5 на  маршруті №3 „Залізничний вокзал – 
Коростень-Подільський - Чигирі” для забезпечення потреб мешканців 
густонаселених віддалених житлових масивів Хіммаш та Коростень –
Подільський. 

Система роботи автотранспорту в місті повністю налагоджена, тим не 
менш надходять звернення та пропозиції від перевізників та мешканців міста 
щодо удосконалення існуючої маршрутної мережі.  

За звітний період оперативно опрацьовано 18 скарг громадян на роботу 
міського транспорту. Крім того, на звернення мешканців міста було 
здійснено перевірку рівня завантаженості автобусів пасажирами з метою 
встановлення необхідності виділення додаткового транспорту в годину-пік в 
районі Хіммашу.  

З метою підвищення якості послуг пасажирських перевезень,  
починаючи з травня 2012 року в місті Коростені введено в дію систему 
диспетчерського контролю міського транспорту за допомогою приладів GPS-
спостереження. За допомогою новітньої GPS-системи, яка в режимі 
реального часу відображає рух автобусів, їх місцезнаходження, всі затримки 
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в графіках руху тощо,  спеціалісти управління економіки мають можливість 
більш ефективно контролювати стан пасажирських перевезень у місті, 
виявляти причини недотримання графіків руху та швидко вживати заходів 
для усунення порушень.  

 У звітному періоді залишається актуальною проблема обмеженості 
перевезення пільгових категорій пасажирів через недостатній розмір 
субвенцій із державного бюджету. В першому півріччі 2012 року сума 
субвенції перевізникам для компенсації пільгового перевезення пасажирів 
становить 495,9 тис. грн.,  при чому з неї профінансовано тільки 263,5 тис. 
грн., що становить 53,1% від усієї нарахованої суми. Заборгованість станом 
на 01.07.2012 р. становить 232,4 тис.грн. 

У 1-у півріччі 2012 року розроблено проект реконструкції приміщення 
діючого автовокзалу міста. На даний час вирішується питання виділення 
додаткової земельної ділянки. 

У місті Коростені функціонують 2 майданчики для платного 
паркування, які розраховані на 308 місць. 

З 01.02.2012 року підвищена вартість граничного тарифу за місце для  
паркування транспортних засобів, яка на даний час становить 3 грн. 

В зв`язку з цим сума паркувального збору, що надійшла до міського 
бюджету за 6 місяців 2012 року становить 88 тис. грн., що майже в два рази 
більше, ніж за аналогічний період 2011 року.  

Проблемним питанням функціонування системи паркування міста у 
2012 році є встановлена з 01.04.2012 року на законодавчому рівні вимога 
щодо обов`язкового обладнання паркувальних майданчиків паркоматами.  

Враховуючи те, що розмір отриманих доходів від надання послуг по 
паркуванню транспортних засобів та надходження до міського бюджету від 
збору за паркування транспортних засобів по місту Коростеню не можуть 
покрити високу вартість встановлення паркоматів (за попередніми 
розрахунками складає від 580 тис.грн до 750 тис.грн.), на даний час проблема 
залишається відкритою.  

В результаті законодавчих колізій ускладнився збір плати за послуги з 
паркування автомобілів, що вплинуло на зростання заборгованості по сплаті 
до міського бюджету паркувального збору (станом на 01.06.2012 року її сума 
становить 67 тис.грн). 

З метою збереження робочих місць та забезпечення надходжень до 
бюджету паркувальні майданчики міста Коростеня продовжують 
функціонувати в режимі оплати послуг готівкою через касові апарати. 

Протягом останніх років стабілізувалася система перевезень пасажирів 
в режимі звичайного таксі, яка здійснюється юридичними та фізичними 
особами. На сьогоднішній день місто обслуговує 6 служб таксі з загальним 
автопарком 140 автомобілів та 100 приватних перевізників таксі. Якість 
послуг по перевезенню пасажирів на таксі покращилась за рахунок 
застосування радіозв’язку та оновлення автопарку служб таксі.  

З метою покращення якості надання послуг таксі в місті упорядковані 
відповідні стоянки, оформлені їх технічні паспорти. 
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Вантажні перевезення автомобільним транспортом  
Перевезення вантажів автомобільним транспортом за перше півріччя 

2012 року зросло майже в два рази, порівняно з аналогічним періодом 2011 
року, і становить 1,36 млн. тонн. Послуги з вантажного перевезення в місті 
автомобільним транспортом надає ДП «Євротранс» ТОВ «Євро», який в 
результаті своєї роботи і вплинув на загальний показник по місту. 

Показник перевезення вантажів по місту Коростеню є найбільшим по 
області і становить 45,3% від загальнообласного. 

У місті продовжують працювати три кур`єрські служби, які надають 
послуги з доставки вантажів і кореспонденції по Україні: «Нова пошта», 
«Автолюкс», «Нічний експрес». 

Залізничний транспорт 
В першому півріччі 2012 року, згідно наведених показників 

Коростенської дирекції залізничних перевезень, кількість перевезених 
вантажів залізничним транспортом становить 1 528 млн. тонно-км, що майже 
на 15% менше ніж у аналогічному періоді минулого року, кількість 
перевезених пасажирів залізничним транспортом становить 512,4 млн. 
пасажиро-км, що на 14% менше показника минулого року.  

Ключовим напрямком розвитку у 2012 році в галузі залізничного 
транспорту була підготовка залізничного транспорту України до перевезень 
під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату з футболу «Євро 
2012», в зв`язку з чим було переглянуто розклади руху залізничного 
транспорту та відмінено частину поїздів, що вплинуло на кількісні показники 
залізничних перевезень.  

У травні 2012 року були введені в експлуатацію швидкісні 
міжрегіональні електропоїзди виробництва компанії «Hyundai Rotem» 
(Корея), один з яких, сполученням Київ-Львів, проходить через ст. 
Коростень.  

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

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

У І півріччі продовжується падіння трафіку на фіксованій мережі за 
всіма напрямками (місцевий, міжміський, міжнародний, дзвінки на мережі 
мобільних операторів).  

Перевезено вантажів Вантажооборот  

тис.тонн 
у % до  

січня–червня 
2011р. 

млн.ткм 
у % до  

січня–червня 
2011р. 

Житомирська область 2984,1 167,0 383,6 108,1 
м.Житомир 388,9 149,6 85,1 122,4 
м.Бердичів 1,8 91,5 0,0 85,6 
м.Коростень 1351,8 190,3 6,9 115,3 
м.Малин 59,4 1915,2 5,1 448,2 
м.Нов.- Волинський 7,6 150,6 0,8 677,9 
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Це обумовлено активним розвитком та розширенням видів послуг 
мобільних операторів та інших компаній, які спеціалізуються на наданні 
послуг зв`язку.  

За даними Житомирської філії ПАТ „Укртелеком” надання послуг 
зв`язку в розрахунку на одного жителя міста за 6 місяців 2012 року становить 
90 гривень проти 96 гривень у 2011 році. Кількість абонентів фіксованого 
телефонного зв`язку за звітний період скоротилась на 569 номерів у 
порівнянні з аналогічним періодом 2011 року. 

Активно розвивається інтернет-провайдер компанія „Оріон-сіті”, яка 
використовує сучасні оптичні магістралі, що дозволяють забезпечувати 
швидкість передачі даних до 10 Гбт в секунду. В лютому 2012 року 
компанією був проведений перший конкурс з інформаційних технологій IT-
PRO серед молоді міста, переможець якого отримав грант на навчання в 
одному з провідних ВУЗів України. 

Крім того, в місті надаються послуги місцевого і мобільного зв'язку 
стандарту CDMA, а також безпровідного доступу в Інтернет (компанія 
„Інтертелеком”). 

Станом на 01.07.2012 року у місті Коростені працює 11 відділень 
поштового зв`язку. Такі відділення розташовані в найбільш оптимальних для 
цього місцях і належним чином обладнані.. високоякісними послугами. 

 У сучасних умовах працівники поштового зв’язку міста надають 
споживачам біля 50 видів високоякісних послуг.  

Обсяг надання універсальних послуг (пересилання поштової 
кореспонденції, посилок, пердплата періодичних видань тощо) за перше 
півріччя 2012 року становив 551,6 тис.грн, що на 4,4% більше, ніж у 
аналогічному періоді 2011 року. 

Крім того, у звітному періоді було впроваджено 4 види нових послуг, 
які надаються у відділеннях поштового зв`язку міста, а саме: пересилання 
термінових переказів; пересилання грошових переказів з СМС - 
повідомленнями; відправлення електронних повідомлень; кур`єрська 
доставка. 

 
Розвиток земельних відносин  
Площа земель міста Коростеня становить 3385,1 га, з яких 

проінвентаризовано – 2854,8 га, що складає 84,3% від загальної площі.  
В I півріччі 2012 року по місту Коростеню продано у власність 

юридичним та фізичним особам 7 земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення загальною площею 0,5191 га. 
Фактично від продажу земель в звітному періоді до міського бюджету 
надійшло 170,3 тис.грн.  

З початку продажу в місті продано 188 земельних ділянок загальною 
площею 126,9 га на суму 14,6 млн.грн. В звітному періоді продано 9 
земельних ділянок загальною площею 0,56 га на суму 313,1 тис.грн.  
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 За  І-ше півріччя 2012 року  кількість зареєстрованих документів, що 
посвідчують право на земельну ділянку по місту складає: 

- Державних актів на право власності на земельну ділянку виданих 
громадянам - 308; 

- Державних актів на право власності на земельну ділянку виданих 
юридичним особам - 8;  

- Державних актів на право постійного користування землею – 5. 
- Договорів оренди землі - 47; 
- Кількість земельних ділянок, на які відкрито Поземельну книгу - 433; 
- Кількість земельних ділянок, яким присвоєно кадастровий номер – 424; 

 
Показник розвитку земельних відносин Од. 

виміру 
І півріччя 
2012 рік 

І півріччя 
2011 рік 

2012 рік у 
% до 2011 

Продано у власність земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення 
кількість ділянок 
загальна площа 

 
 

шт..  
га  

 
 

7  
0,5        

 
 

2 
1,0 

 
 

в3,5 р 
50,0 

Сума коштів, які надійшли до міського 
бюджету від продажу земель 
несільськогосподарського призначення 

млн.грн. 0,170 0,443 38,4 

Передано в оренду земельних ділянок для 
здійснення підприємницької та іншої 
діяльності 

шт. 52 102 51,0 

Сума коштів, які надійшли до міського 
бюджету від оренди земельних ділянок, млн..грн. 2,33 2,05 113,6 

В місті Коростені видано громадянам 6885 державних актів на право 
власності, яким надані земельні ділянки для обслуговування житлового 
будинку, господарських приміщень та споруд, особистого селянського 
господарства, ведення садівництва, гаражного будівництва, що становить 
74% від загальної кількості приватизованих земельних ділянок згідно 
прийнятих рішень. 

В комітетах Верховної Ради України розглядались матеріали по  
розширенню меж міста Коростеня. За підсумками розгляду вони були 
направлені для доопрацювання та усунення зауважень. На даний час 
документи повторно направлені на розгляд до Верховної Ради України.  

 
Управління об’єктами комунальної власності 
В першому півріччі 2012 року від приватизації та відчуження об’єктів 

комунальної власності перераховано  до міського бюджету 423,5, тис.грн.,  та 
ПДВ до Держаного бюджету в сумі 79,6 тис.грн. Надходження до міського 
бюджету  від приватизації  зменшились на 42% по відношенню до минулого 
року. Річний плановий показник надходжень коштів на 2012  рік виконаний  
на 53 %.  

В звітному періоді приватизовано 3 об’єктів комунальної власності. 
Заборгованість по сплаті за приватизовані об’єкти комунальної власності 
відсутня. 
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При проведенні приватизації об’єктів комунальної власності 
покупцями беруться зобов’язання щодо проведення благоустрою прилеглої 
території та її освітлення у вечірній та нічній час, встановлення світлової 
реклами, урн, участь в загальноміських заходах.  

Протягом року проведено поточну перевірку дотримання умов 
договору купівлі-продажу  20  об’єктів комунальної власності, 6 з яких зняті 
з контролю. 

З метою забезпечення інформаційної відкритості процесу  приватизації, 
в засобах масової інформації та на офіційному сайті міста Коростеня   
розміщується інформація  про переліки об’єктів комунальної власності, які 
підлягають приватизації,  про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, про проведену приватизацію об’єктів комунальної 
власності та їх покупців.  

В оренду юридичним та фізичним особам надано 144 приміщення 
міської комунальної власності, загальною площею 30,1 тис.м², місячні 
нарахування за їх оренду складають 144,9 тис.грн.. 

Заборгованість по орендним платежам становить 282,8 тис.грн. 
(1,2міс.).  Найбільша її сума  224,7 тис.грн. припадає на обласну комунальну 
установу "Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни  та 
праці" Житомирської обласної ради. 

За звітний період сума надходжень від оренди комунального майна до 
міського бюджету залишалась майже на рівні минулого року і становить  
361,2 тис. грн.. До річного плану цей показник становить 59%.  

Проводяться перевірки правильності сплати та повноти перерахування 
в міський бюджет надходжень за оренду комунального майна, наявності 
страхових свідоцтв у орендарів та від яких ризиків застраховані об’єкти.  

В І півріччі 2012 році проведені засідання комісії по передачі в оренду 
комунального майна 10 об’єктів комунальної власності.  

За підсумками І півріччя 2012 року в комунальній власності  без 
використання залишилось 14 об’єктів загальною площею 1,8 тис.м², які не 
досить привабливі для ведення  підприємницької діяльності.  

Інформації про вільні приміщення комунальної власності, для передачі 
в оренду, наміри передачі комунального майна в оренду, результати 
вивчення попиту друкуються в газеті „Іскоростень” і розміщуються на 
місцевій інтернет-сторінці. 

Показники 
 

І півр. 
2012 р. 

І півр. 
2011 р. 

2012 р у % 
до 2011р  

2012 у % 
до плану  

Кількість приватизованих та відчужених 
об’єктів  комунальної власності, од   3 4 75% 75% 

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

423,5 738,9 57,3% 53%  
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З метою ефективного використання комунального майна в звітному 
році реалізовувались заходи відповідної загальноміської програми, а саме на 
об’єкти комунальної власності які приватизуються або передаються в оренду 
виготовлено 14 комплектів технічної документації.   

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

  Житлово-комунальне господарство  
В звітному році продовжувалась співпраця з проектом «Реформа 

міського теплозабезпечення», в рамках якої був створений «Каталог 
інвестиційних проектів  м. Коростеня в сфері теплозабезпечення». 

Продовжується реалізація міської  Програми реформування і розвитку 
житлово-комунального господарства в місті Коростені на 2010-2014 роки.  

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

На 2012 рік з міського бюджету заплановано використати на 
проведення капітального ремонту житлового фонду комунальної власності 
400,0 тис.грн., в будинках ОСББ – 150,0 тис.грн.  

Згідно рішення міської ради про дольову участь власників квартир в 
капітальному ремонті багатоквартирних житлових будинків, одержана згода 
від мешканців 4-х будинків на дольову участь в фінансуванні проведення 
вказаних робіт. 

За звітний період поточний ремонт житлового фонду виконано на 2,25 
млн.грн. Планово попереджувальний ремонт виконано на 33 будинках. 

Показник  І півріччя 
2012 рік 

І півріччя 
2011 рік 

2012 р у % 
до 2011 

Проведений поточний ремонт 2,25 1,57 143,3 
Виконаний планово-попереджу-
вальний ремонт, будинків 33 28 117,9 

Реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання:  
Коштами КП «Теплозабезпечення» замінено 255 м. (231 м в минулому 

році)  аварійних теплових мереж, з них 219 м. з застосуванням попередньо 
ізольованої труби.  

   На всіх 33 котельнях підприємства встановлені прилади обліку газу, 
теплової енергії та прилади обліку холодної води. Підприємство надає 

Показники розвитку галузі І півр. 
2012 р. 

І півр. 
2011 р. 

2012 р у % 
до 2011р  

2012 у % 
до плану  

Кількість об’єктів переданих в оренду, 
од   162 140 103,6 117,4 

Загальною площею,   тис.м² 30,7 16,0 в1,9 р в 1,8 рази 
Надходження до міського бюджету від 
оренди об’єктів комунальної власності,   
тис.грн. 

361,2 352,1 100,6 60,2 

Заборгованість  по орендним платежам,   
тис.грн. 

168,0 
(1,2міс.) 

54,0 
(0,5 міс.) В 3,1 рази В 3,3 рази 
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послуги з теплопостачання на 421 житловому будинку загальною площею 
748 тис. кв.м., з них – 32 (8%) оснащені приладами обліку теплової енергії.  

Крім того лічильники теплової енергії встановлені в дитячих садочках, 
загальних навчальних закладах та підприємствах міста в кількості 65 шт. 

Забезпечення належного рівня водопостачання та водовідведення. 
На даний час проведені роботи по заміні 131 м (810 м в минулому році) 

водопровідної та  120м каналізаційної мережі. 
В місті встановлено за рахунок коштів мешканців 11510 (10927 в 2011 

році) квартирних лічильників обліку холодної води, що складає 67% до 
загальної кількості користувачів (в 2011 році – 63%).  

На підприємствах міста встановлено 533 лічильники, показник є на 
рівні минулого року. 

В міському бюджеті на 2012р. заплановано кошти в сумі 299 тис.грн на 
виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція очисних 
споруд каналізації» та 370 тис.грн.  чищення  русла р. Уж. За кошти КП 
«Водоканал» (50,0 тис.грн.) підрядною організацією виконані роботи по 
прочищенню ділянок мереж каналізації. 

На виконання заходів Програми покращення санітарного та 
екологічного стану р.Уж та її притоки р. Кремно на 2011-2015рр. проведено 
інформування населення про стан р. Уж виготовлено інформаційні буклети на 
загальну суму 1250 грн. До облдержадміністрації та до інших державних 
установ  направлено листи з проханням виділити кошти на виготовлення 
проектно-кошторисної документації «Паспорт р. Уж» та на виконання робіт по 
реконструкції греблі в районі м’ясокомбінату. Відкрито рахунок цільового 
фонду „Коростень мій” на покращення санітарного та екологічного стану 
річки. За 1 півріччя надійшло благодійних внесків на загальну суму 21,3 
тис.грн.. 

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

За рахунок субвенції з Державного бюджету виконаний капітальний 
ремонт 3128 м² вулиці Мельника (499,6 тис.грн.)  та завершуються роботи 
вулиці К.Лібкнехта. Поточний ремонт виконаний на суму 162,3 тис.грн., а 
саме вулиць Жовтнева 485 м² та Кірова – 669 м². 

Загальна кількість ОСББ в місті Коростені залишилась на рівні 
минулого року і становить 20 об’єднань (34 будинки, 1 житлово-будівельний 
кооператив 03 будинку). 

За рахунок коштів місцевого бюджету виконано облаштування 3,5 
тис.п.м. дорожньої розмітки, проведено профілювання 14 вулиць (4,9 тис.м²), 
ямковий ремонт 11 вулиць  (1,1 тис.м²).  

 
Показник  І півріччя 

2012 рік 
І півріччя 
2011 рік 

2012 р у % 
до 2011 

у % до план. 
показник. 

Капітальний ремонт доріг, тис.грн.  
- з міського бюджету  

 
 

 
 

 
 

276,0 
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- з Державного бюджету 499,6 284,0 175,9 34,3%   
Утримання доріг  

- з міського бюджету  
- з Державного бюджету  

 
258,9 
162,3 

  
 

40%  
23,8%  

Профілювання доріг   14 вул. 
4,9 тис.м² 

37 вул. 
8,5 тис.м² 

37,8 
57,6  

Проведений  ямковий ремонт 11 вул. 
1,1 тис.м²  

7 вул.  
2,7 тис.м²  

157,1 
40,7  

Утримання кладовищ, тис.грн 100,0  65,9 151,7  
Виконано ремонт 3 зупинок міського транспорту (при запланованих 9 

об’єктах) та встановлені 4 нові зупинки за рахунок благодійних внесків; 
Капітальний ремонт об’єктів парку імені М.Островського виконано на 

110 тис.грн;. Проведена реконструкція кладовища по вул. К.Лібкнехта на 100 
тис.грн. 

Забезпечення чистоти міста  
Проведене спільне засідання ради директорів міста та виконавчого 

комітету з питань благоустрою міста Коростеня. .В рамках Всеукраїнської 
акції «За чисте довкілля» проведено весняну акцію з прибирання та 
приведення  в належний санітарний стан території міста; встановлено єдиний 
щотижневий санітарний день; проведений  загальноміський суботник за 
участю  громадських організацій, політичних партій, підприємств, установ та 
організацій міста.  

Інспекцією з благоустрою в 2012році проведено 96 рейдів та 911 
перевірок з питань благоустрою, видано 823 попередження та складено 62 
протоколи. Працівниками інспекції з благоустрою обстежено 157 вулиць та 
виявлено 589 будинків без відповідної нумерації.  

В 2012 році продовжувалися роботи по реконструкції об’єктів парку ім. 
М.Островського. З міського бюджету на реконструкцію та будівництво його 
об’єктів  виділено 110 тис. грн. Завершуються роботи  по облаштуванню 
підпірної стіни біля запроектованого пам’ятника Добрині Нікітічу та 
благоустрою прилеглої території. Ці роботи виконуються з залучення  
допомоги від сторонніх організацій. 

Підприємствами, установами, організаціями міста висаджено 156 дерев 
та 289 кущів.  За рахунок коштів місцевого бюджету виконані роботи на суму 
393,7 тис.грн.  

За 2012 рік ліквідовано стихійних сміттєзвалищ загальним обсягом  535 
м3. на суму 33,7 тис.грн. Продовжується робота по укладанню договорів на 
вивіз ТПВ з будинків приватного сектору. Станом на 01.06.2012 року укладено 
4954 договорів на 183 вулицях приватного сектору.  

В 2012р. продовжено реалізацію проекту з роздільного збору ТПВ.  За 
період з серпня 2008 року по даний час зібрано: - паперу   -  3513 м³,  пластику   
- 3426м³,  склобою   - 867м³. На даний час вже налагоджена співпраця по здачі 
на переробку  на Чижовську паперову фабрику паперових відходів та на 
підприємство «Гостомельскло» здається на переробку скло, пластик здається 
на переробку ПП «Рада» в м. Ірпінь.    
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Протягом 2012 року було використано 20,4 тис.грн. на утримання  
притулку для безпритульних тварин.  

 
    Архітектура та містобудування  

На виконання вимог законодавства України в сфері містобудування 
проводиться збір матеріалів для ведення містобудівного кадастру.  

Протягом І півріччя 2012 року на 44 об’єкти архітектури, які 
планується будувати або реконструювати розроблені містобудівні умови і 
обмеження на розробку проектно-кошторисної документації.  

Підготовлено та видано 29 будівельних паспортів забудов земельних 
ділянок. За зверненнями громадян, фізичних та юридичних осіб підготовлено 
та надано 217 висновків погодження відведення земельних ділянок, в тому 
числі на приватизацію, проекти землеустрою та вибору земельної ділянки.  

Підготовлено та видано 71 містобудівну вимогу щодо відведення нових 
земельних ділянок у власність громадянам до проектів землеустрою.  

 
Будівельний комплекс  
За перше півріччя 2012 року в місті Коростень проглядається тенденція 

до розвитку будівельного комплексу, це можна пояснити розбудовою деяких 
об’єктів перед ЄВРО 2012, а також 
рядом робіт з будівництва місцевого 
значення. 

В м.Коростені діють такі 
будівельні організації БМЕУ-4, ЕП-647,  
ТОВ «Газсервіс», МПП «Атлантбудсервіс», філія ДЕД, філія Райавтодор, ДП 
Коростень ліфт,МП Дельта, ТОВ АРМ Електро. 

Показники І  півріччя 
2011р 

І півріччя 
2012р. 

2012 р. у % 
до 2011 р. 

Обсяг виконаних будівельно-монтажних 
робіт, тис. грн. 14488 18678 129 

Обсяг підрядних робіт, тис. грн.. 14178 17986 127 
Кількість працюючих, чоловік 539 614 114 
Середня за робітня плата за місяць, грн. 2832 2782,6 98 

Обсяг підрядних робіт за перше півріччя 2012 року в порівняні з 
першим півріччям 2011 року на 127%, обсяг виконаних будівельно-
монтажних  робіт на 129%.  

Основними організаціями які здійснюють виробництво будівельних 
матеріалів у м.Коростені є: 

Найменування продукції, що 
виробляється Підприємства виробники 

Збірні залізобетонні вироби ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ», ТОВ «Астафе» 
Блоки із ніздрюватого бетону ТОВ «Астафе» 
Нерудні будівельні матеріали; ПАТ «Коростенський кар’єр» 
Плитка керамічна облицьовувальна ПрАТ «Інтертайл» 

 

У % до Виконано 
будівельних 

робіт по місту, 
тис.грн. 

загального 
обсягу  

по області 

січня–червня 
2011р. 

7343 3,3 50,4 
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Фінансово-бюджетна політика  
На території міста Коростеня фактично сплату податків та платежів, 

згідно вимог законодавства України проводять 2714 суб’єктів 
господарювання. По відношенню до початку року їх кількість майже не 
змінилась, в той же час 7,8% зареєстрованих суб’єктів не проводять 
господарської  діяльності, відповідно і не здійснюють відрахування до 
бюджетів.  

 
Узагальнена таблиця надходжень до місцевих бюджетів по місту Коростеню  

Надходження до бюджетів та їх питома вага  
І півріч. 2012 рік  І півріч. 2011 рік 

Вид бюджету 
Млн.грн. 

У %  до 
загальної 
суми по 

місту   

Млн.грн. 

У %  до 
загальної 
суми по 

місту   

2012 р. %  у 
до 2011р. 

Державний бюджет 29,0 11,4 25,2 12,4 115,1 
Місцевий бюджет 102,9 40,5 95,9 47,6 107,3 
Пенсійний фонд 122,1 48,1 80,6 40,0 151,5 
Загальна сума надходжень 254,0 100,0 201,7 100,0 125,9 

 
Виконання Державного бюджету  
Згідно звітних даних, до Державного бюджету в в І півріччі 2012 року  

по м Коростень зібрано 29,0 млн.грн. податків і платежів. Планове завдання  
по надходженням виконано на 152,1%. В порівнянні з відповідним періодом 
минулого року збір до Державного бюджету збільшився  на 3,8 млн. 
(115,1%).  

Збільшення відбулось в основному за рахунок збільшення: збору 
податку на додану вартість на 5 млн. грн. (136,8%),  збору на розвиток 
виноградарства на 124,5 тис.грн. (134,9% 

Найбільші  
бюджетонаповнюючі податки 

І півріччя  
2012 р 

І півріччя  
2011 рік 

2011 у % до 
2010  

Податок на додану вартість 
Питомі вага в загальних надходження %  

18,6 млн.грн 
64% 

13,6 млн. грн. 
54,1% 

136,8 

Податок на прибуток підприємств  9,0 млн.грн 
31,0% 

9,7 млн.грн.  
38,4% 

92,8 

Не вдалося забезпечити виконання прогнозних показників за даний 
період 2012 року по таким державно утворюючим податкам: 

Назва податку   Тис.грн 
% до 

прогнозних 
надходжень 

Податок на прибуток підприємства 1138,0 88,8 
Штрафні санкції, пеня  та адміністративні штрафи 808,3 25,4 
Інші надходження 42,7 1,5 
Екологічний податок 16,9 74,7 
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою, 
безхазяйного майна, знахідок, а також цінностей власники 
яких невідомі 

16,0 20,8 
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Протягом січня – червня 2012 року було проведено бюджетне 
відшкодування податку на додану вартість в сумі 4,4 млн..грн. (в 2011 році – 
1,7 млн.грн.)  

 Станом на 1.07.2012 року податковий борг до бюджетів усіх рівнів по 
суб’єктах підприємницької діяльності міста становить 25,7 млн.грн., в тому 
числі борг підприємств-банкрутів – 3,6 млн.грн. грн. , в аналогічному періоді 
2011 року цей борг становив 28,1 млн.грн., в тому числі борг банкрутів 5,5 
млн.грн.  

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

надійшло всіх видів доходів (податки і збори та обов’язкові платежі) на 
загальну суму 95.4 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого 
року надходження  збільшились  на 10,2 млн. грн. Затверджені міською 
радою планові показники виконані на 98,4%.  

 Фактично до міського бюджету надійшло власних доходів (I та II 
кошик) 38,7 млн. грн., що на 4,6 млн.грн більше минулорічного показника.  
Розрахункові показники доходів виконані на 97,3%. 

Доходи, що закріплюються за міським бюджетом (I кошик) становлять 
32,6 млн.грн. Порівняно з січнем - червнем минулого року надходження 
збільшились на 4,1 млн. грн., або становлять 114,3%, плановий показник 
виконаний лише на 95,1%. 

Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів  (II кошик), склали за звітний період 5,9 млн.грн,. 
В порівняні з минулим роком вони збільшились на 496,2 тис.грн. ( 109,0%), а 
по відношенню до планового показника виконання складає 110,7%.  

Отримано 100-відсотково дотації вирівнювання із державного бюджету 
в сумі 20,5 млн. грн. Отримано усіх видів субвенцій загального фонду 36,0 
млн. грн., виконання становить 99,5 відсотка. В порівнянні з січнем - червнем 
минулого року субвенцій надійшло на 3,7 млн. грн. більше. 

До спеціального фонду міського бюджету міста надійшло 7,5 млн.грн. 
(на 3,2 мл.грн. менше минулого року), але на рівні запланованого показника. 

До бюджету розвитку надійшло 3,12 млн.грн, що на 0,96 млн.грн 
більше показника минулого року. Але на 48% менше запланованого.  

Надходження Бюджету розвитку , 
млн..грн. 

І півріч 
2012 р 

І півріч 
2012 р 

2012 р у % 
до 2011 р 

% до план. 
показник 

Всього, з них  3,12 2,16 144,4 103,2 
від відчуження майна (приватизація)  0,42 0,75 56,0 52,5 
від продажу земель несільськогоспо-
дарського призначення  

0,17 0,4 42,5 47,2 

від надходжень єдиного податку  2,34 1,02 В 2,3 р 123,1 
від надходжень коштів пайової участі у 0,19 - - в 9 р. 

Види надходжень по кошикам І півр. 
2012 рік  

І півріч 
2011 рік 

2012 у % 
до 2011  

% до план. 
показник. 

Власні доходи ( І кошик) , млн.грн. 32,64 28,54 114,3 95,1 
Власні доходи ( ІІ кошик), млн..грн.  5,98 5,48 109,0 110,7 
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розвитку інфраструктури міста  
Для забезпечення виплати заробітної плати і фінансування захищених 

статей бюджетних установ міста з початку року взята позика на суму 23,58 
млн.грн.  

За результатами роботи І півріччя 2012 року з міського бюджету 
проведено видатків на суму 100,0 млн. грн., що на 16,4 млн. грн. (19,6%) 
більше ніж за відповідний період 2011 року.  

Видатки міського бюджету, млн.грн. І півріч 
2012 р 

І півріч 
2012 р 

2012 р у 
% до 

2011 р 

% до 
план. 

показник 
на утримання органів місцевого самоврядування 3,1 2,9 104,3 91,6 
на правоохоронні заклади  0,4 0,2 206,2 93,9 
на утримання установ освіти 37,7 28,1 134,4 98,6 
на утримання установ охорони здоров’я 15,5 13,5 115,1 99,4 
на соціальний захист та соціальне забезпечення 34,8 31,5 110,4 98,8 
на житлово-комунальне господарство 1,9 2,0 99,5 93,9 
на утримання установ культури 3,6 2,6 137,1 99,6 
на засоби масової інформації 0,27 0,35 76,1 16,8 
на утримання установ фізкультури та спорту 1,0 0,7 142,0 100,0 
компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним та залізничним транспортом 

1,2 1,3 91,5 100,0 

заходів з організації рятування на водах 0,12 0,1 120,7 77,2 
інші видатки 0,2 0,3 69,4 64,4 
Всього видатків  100,0 83,6 119,6 98,2 

Найбільшу питому  вагу в структурі видатків загального фонду міського 
бюджету становлять видатки  по  галузі «Освіта»” – 37,7 %,  «Соціальний 
захист та  соціальне забезпечення» – 34,9 %,  «Охорона здоров’я» – 15,5 %, 
«Культура і мистецтво» – 3,6 %, «Органи місцевого самоврядування» – 3,2 %, 
«Житлово-комунальне господарство» – 1,9 %.  

 
Надходження до Пенсійного фонду 
Протягом І півріччя 2012 року до Пенсійного фонду надійшло власних 

надходжень 122,1 млн.грн. при плані 119,7 млн.грн., та на 41,5 млн.грн. 
(151,5%) більше минулорічного показника.  

Станом на 01.07.12 року загальний борг по внесках по м.Коростеню та 
Коростенському районі склав 10,9 млн.грн., з початку року вона збільшилась 
на 40%. 

З наявного боргу 48,3%  (67,5% в 2011 році)  припадає на підприємства, 
які визнані банкрутами або порушена справа про банкрутство.  
Показники виконання надходжень до 

Пенсійного фонду України   
 

Од. 
виміру 

І півріччя 
2012 рік 

І півріччя 
2011 рік 

2012 рік у 
% до 2011 

Надійшло власних надходжень  Млн..грн. 122,1 80,6 151,5 
Виконання планових показників  % 102,0 101,7 - 
Загальний борг по підприємствах  
м.Коростеня та Коростенському районі 
в тому числі 
          - по страхових внесках 

Млн..грн. 

10,9 
 
 

7,6 

7,8 
 
 

7,3 

140,0 
 
 

104,1 
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           - по єдиному внеску  3,3 0,5 В 6,6 р 
Дієвий борг по підприємствах  
м.Коростеня та Коростенському районі 
в тому числі 
          - по страхових внесках 
           - по єдиному внеску 

Млн..грн. 

5,3 
 
 

2,4 
2,9 

5,3 
 
 

2,6 
2,7 

100,0 
 
 

92,3 
107,4 

Управлінням Пенсійного фонду України в м.Коростені проведено 20 
документальних перевірок, по результатам яких накладено 24 
адміністративних штрафів на суму 25,7 тис.грн., фінансових санкцій: 434 шт. 
на суму 204,1 тис.грн., пені на суму 82,3 тис.грн.   

 
Інвестиційна політика  
Одним із головних завдань місцевих органів влади для міста є 

залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій в економіку міста, 
нарощування виробництва, оновлення основних фондів, розширення ринків 
збуту, придбання та розробка нових технологій, а відповідно і створення 
нових робочих місць.  

Згідно статистичних даних на 1 липня 2012р. загальний обсяг прямих 
іноземних інвестицій, накопичених в економіці м. Коростеня, з урахуванням 
курсової різниці становив 1431,6 тис. дол. США (0,4% всіх іноземних коштів 
області).  У розрахунку на 1 мешканця міста це склало 21,8 дол. США проти 
277,5 дол. по області. Обсяг інвестицій до 1 січня 2012р. зменшився на 77,3 
тис.дол. США, або на 5,4%. 

 Інвестиції надходили з 7 країн світу. Найбільші вкладення належали 
нерезидентам зі Словаччини та Кіпру, на які припадало 68,2% обсягу 
інвестицій м. Коростеня (975,7  тис.дол. США).  

Найбільші інвестиційні кошти зосереджено на підприємствах пере-
робної промисловості, а саме на підприємствах   хімічної   та нафтохімічної  
промисловості (хімічне виробництво, виробництво гумових та пластмасових 
виробів) – 433,1 тис.дол., або 30,3% до загальних вкладень по місту, у 
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції спрямовано 590,1 
тис.дол. іноземних інвестицій 41,2% до загальних вкладень по місту. 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) 
 в область за містами  

На 01.01.2012 На 01.07.2012 

 тис.дол. 
США 

у % до 
загально-го 

обсягу 

тис.дол. 
США 

у % до 
загально-го 

обсягу 

Приріст 
(зменшення) 

до 1.0112, 
тис.дол. США 

У %  до 
01.01. 
2012 

Усього 337663,9 100,0 354337,9 100,0 16674,0 104,9 
м. Житомир 93662,8 27,7 93463,6 26,4 –199,2 99,8 
м. Бердичів 18019,4 5,3 18084,5 5,1 65,1 100,4 
м. Коростень 1476,5 0,4 1431,6 0,4 –77,3 94,9 
м. Малин 22561,6 6,7 22623,7 6,4 62,1 100,3 
м. Нов.-Волинський 2665,6 0,8 2729,9 0,8 64,3 102,4 
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Протягом звітного періоду до міської ради 15 інвесторів, як 
українських  так і іноземні для отримання необхідної інформації, щодо 
ведення інвестиційної діяльності на території міста Коростеня.  

Найбільшим зверненням даного періоду слід відзначити ЗАТ 
«Тверський нафтопереробний комплекс» щодо можливостей будівництва 
нафтопереробного комплексу, за результатом якого відбулася нарада за 
участю представників Житомирської області. Протягом звітного періоду 
продовжувалась робота по формуванню привабливого інвестиційного іміджу 
міста та активізації інвестиційних процесів.  

Для подальшої співпраці та налагодження соціально-економічних і 
культурних зв’язків неодноразово зверталися посольства В’єтнаму, КНР, 
США, Росії. В І кварталі 2012 року проведена зустріч з дипломатом 
Економічного відділу Посольства США в Україні . Міській голова у складі 
обласної делегації, прийняв участь в діловому візиті до Російської Федерації.  

На VIIІ Українському муніципальному форуму, який проходив 12-13 
липня 2012 року в м. Ялті АР Крим проведена презентація на тему 
«Сприятлива інвестиційна політика та місцевий економічний розвиток»  та 
презентувати досвід створення та роботи Коростеньского індустріального 
парку. 

 Цьому сприяла загальноміська програма по залученню інвестицій та 
просуванню позитивного іміджу міста Коростеня на 2011-2012 роки,  в 
рамках якої друкувались презентаційні матеріали про місто та 
розповсюджувались на заходах відповідного напрямку, здійснювалась 
підтримка інетнет-сторінок міста. Оновлена інформація на біг-бордах на 
трасі «Київ-Ковель-Ягодин» при в’їзді в місто.  

Прийнято участь в другому етапі проекту USAID «Локальні Інвестицій 
та Національна Конкурентоспроможність» (ЛІНК), а саме в програмі 
інтенсивної професійної підготовки та технічної допомоги в галузі 
просування стратегічних інвестицій.  

 
Зовнішньоекономічна діяльність  
Станом на 1.07.2012 року по митному посту «Коростень» 

зареєстровано 191 суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності (в минулому році 
було зареєстровано 162 суб’єкти). З цієї кількості постійно діючими є лише 
60 суб’єктів.   

За І півріччя 2012 року до Державного бюджету митним постом 
«Коростень» перераховано доходів в сумі 3 527,5 млн.грн., що на 53,4% 
більше ніж були надходження відповідного періоду 2011 року.  В структурі 
надходжень найбільша вага припадає на нафтопродукти (99%).  

В лютому 2012 року відбулась реорганізації  митного посту Коростеня, 
внаслідок якої відбулось скорочення обслуговуючих районів з 6-ти до 2-х. В 
той же час, це не вплинуло на показники доходності, так як за звітний період 
відбулось збільшення обсягу перевезених вантажів, оформлення вантажно-
митних декларацій, а також застосування плаваючої акцизної ставки.  
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Найменування доходу Од. 
виміру 

І півріччя 
 2012 року 

І півріччя 
2011 року 

2012 р у до 
2011 року 

Перераховано доходів до Державного 
бюджету млн.грн. 3 527,5 2 294,7 153,4 

В тому числі  
від оформлення нафтопродуктів 
інші товари 

 
млн.грн. 
млн.грн. 

 
3 512,3 

15,2 

 
2 261,5 

33,3 

 
155,3 
45,6 

Обсяг пропущених вантажів тис.тон 2105,5 2094,2 101,0 
Кількість оформлених вантажно-митних 
декларацій од. 8547,0 7735,0 110,0 

Протягом звітного періоду 5 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 
отримали електронні ключі для прискореного митного оформлення. В цілому 
по місту з використання електронного декларування працює 11 суб’єктів  та 3 
брокерські компанії.  

 
Розвиток підприємництва 
Станом  на 01.07.2012 року в місті зареєстровано 744 юридичні особи 

та 3941 фізична особа-підприємець.   
Так, протягом 1 півріччя 2012 року державними реєстраторами по 

місту Коростеню зареєстровано 17 юридичних осіб (ліквідовано 3) та 123 
фізичні особи-підприємця (ліквідовано 155).  

З метою збільшення самозайнятості, спільно з міським центром 
зайнятості для безробітних проведено 4 семінари «Як започаткувати свій 
бізнес» (55 учасників), 6 семінарів «Від бізнес ідеї до власної справи» (70 
учасників) та організовано 4 дні відкритих дверей з орієнтацією на 
підприємницьку діяльність (82 учасника).  

Одноразову допомогу для започаткування власної справи отримали 11 
безробітних на загальну суму 72,6 тис. грн., за відповідний період 2011 року 
допомогу отримали лише 9 безробітних. 

З 1 січня 2012 року відповідно до внесених змін в законодавство 
документи дозвільного характеру видаються виключно через адміністратора 
дозвільного офісу. Станом на 01.07.2012 року через адміністратора видається 
16 видів документів дозвільного характеру (на початок 2012 року видавалось 
20). За звітний період до державного адміністратора за отриманням 
документів дозвільного характеру звернулось 230 суб'єктів господарювання, 
за відповідний період 2011 року до адміністратора звернулось 109 суб’єктів, 
до представників дозвільних служб - 426. Зменшення кількості видів 
документів дозвільного характеру пов’язано з спрощенням дозвільних 
процедур на законодавчому рівні та скасуванням деяких дозволів. 

Проблемним питання в роботі дозвільного офісу міста Коростеня, е 
відсутність фінансування для підтримки Автоматизованої інформаційної 
системи ведення Реєстру документів дозвільного характеру (АІС РДДХ). 

Інформацію про порядок державної реєстрації та отримання дозвільних 
документів підприємці отримують з інформаційних стендів, які розміщені в 
приміщенні міськвиконкому та на Інтернет-сторінці міста.  
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Підтримувався розділ «Підприємництво» на міській Інтернет-сторінці, 
в якому розміщується інформація та новини для підприємців. Діяла рубрика 
«Консультації», яка надає можливість суб’єктам підприємницької діяльності 
отримати консультації різного характеру стосовно здійснення 
підприємницької діяльності. 

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

Житомирською міською молодіжною громадською організацією «ХХІ 
Платформа» по школах міста Коростеня реалізувався проект «Лабораторія 
бізнес-моделювання», метою якого є навчити учнів шкіл методам 
формування бізнес-ідей, бізнес-презентацій, бізнес-проекту. В жовтні 2012 
року в Коростені заплановано проведення Всеукраїнського чемпіонату 
«Лабораторія бізнес-моделювання». 
 

 Торгівля, побут, громадське харчування 
Роздрібний товарообіг підприємств торгівлі та ресторанного 

господарства за I півріччя 2012 року у порівняльних цінах збільшився на 15% 
і склав близько 200 млн. грн. ( розрахунково ). Обсяг послуг, наданих корост 
енцям, склав 117 млн. грн., або 1780 грн. у розрахунку на одну особу.  

За перше півріччя поточного року у місті відкрито 5 нових об’єктів 
торгівлі торговою площею 242 метри квадратні, 2 перукарні. Створено 18 
нових робочих місць. 

Стаціонарна торговельна мережа міста станом на 01 липня 2012р. 
нараховує 463 об’єкти , в тому числі: 305 магазинів і павільйонів, 69 закладів 
ресторанного господарства, 40  аптек і аптечних пунктів, 12 АЗС, 37 кіосків.  

 Юридичним  особам належить 24% загальної кількості магазинів і 
павільйонів ( 72 підприємства) та 42 % закладів ресторанного господарства (9 
підприємств). 

Третина 
товарів придбана 
коростенцями на 
ринкових площах міста. На впорядкування ринку і торговельних майданчиків 
за I півріччя поточного року витрачено 322 тис. грн. 

Частка витрат на харчування в сімейному бюджеті пересічного 
коростенця складає 52%. Різкого коливання цін на споживчому ринку міста 
за I півріччя поточного року не було. Із – за подорожчання цін на нафту 
здорожчав бензин від 4,6% до 5,5%.  

Проте, збільшення  товарообігу на 15 % говорить про те, що громадяни 
очікують підвищення цін, а тому менше відкладають грошей про запас. 

З питань захисту прав споживачів до управління економіки звернулися 
141 споживач. У 79 випадках скаржилися на заміну неякісних товарі . 

 
 
 

 2010 р 2011 р І півр 
2012 

2012 р у 
% до 2011 

Кількість магазинів  284 300 305 101,7 
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Зайнятість населення та ринок праці 
У 1 півріччі 2012  року в різних сферах економічної діяльності міста 

було зайнято 23,9 тис. осіб. проти 24,1 тис.осіб у 2011  році.  
Основними причинами зменшення чисельності працюючих є 

прийняття засновниками підприємства рішень про ліквідацію (реорганізацію) 
та централізація (передача) функцій бухгалтерського і податкового обліку до 
вищого органу управління. 

Станом на 01.07.2012 року на обліку в міському центрі зайнятості 
перебуває 1159 безробітних (на початок 2012 року - 1087). 

Мали статус безробітного З них Зареєстроване безробіття за 
регіонами 

на 1 червня 2012 року 
 

осіб 
у % до 

1 червня 
2011р. 

жінки, 
осіб 

молодь  
у віці до 35 
років, осіб 

Рівень 
зареєстрованого 
безробіття, у % 

Житомирська область 22265 91,0 12094 9296 3,0 
м.Житомир 2037 76,0 1265 960 1,2 
м.Бердичів 1570 86,9 1044 735 3,3 
м.Коростень 1083 104,1 622 579 2,8 
м.Малин 422 104,2 286 212 2,6 
м.Нов.-Волинський 937 93,8 622 464 2,7 
 

Створено 499 нових робочих місць (в 2011 році – 584) , в тому числі 
123 фізичні особи розпочали власну справу і зареєструвались підприємцями.  

Протягом звітного періоду ліквідовано 396 робочих місць, в тому числі 
155 фізичних осіб закрили свою підприємницьку діяльність. За 1 півріччя 
2011р. ліквідовано 589 робочих місць. 

На вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 761 чоловік, 
проти 777 за відповідний період минулого року. Попит робочої сили на 
кінець звітного періоду становить 198 осіб.  

Навантаження на одне вільне робоче місце – 6 чоловік, проти 4 станом 
на 01.07.2011 року. 

Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці  
за регіонами на 1 червня 2012 року 
Кількість незайнятих 

громадян, які перебували 
на обліку в державній 

службі зайнятості 

Потреба підприємств   
у працівниках 

на заміщення вільних 
робочих місць та 
вакантних посад 

Навантаження  
на одне вільне робоче 

місце (вакантну посаду) 

 

осіб у % до 
1 червня 2011р. осіб у % до 1 

червня 2011р. осіб у % до1 
червня 2011р. 

Житомирська область 23172 92,2 3432 102,0 7 100,0 
м.Житомир 2198 78,1 1564 108,3 1 50,0 
м.Бердичів 1635 88,1 275 99,3 6 85,7 
м.Коростень  1150 106,3 198 66,1 6 150,0 
м.Малин 448 104,7 104 80,0 4 133,3 
м.Нов.-Волинський 1003 98,5 139 74,7 7 140,0 

Середній розмір виплат по безробіттю становить 882,01 грн. (в 2011 
році - 888,1 грн.). Одноразову допомогу для започаткування власної справи 
отримали 11 безробітних на загальну суму 72,6 тис. грн. В 1 півріччі 2011 
року - 9 безробітних на суму 80,9 тис. грн. 
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Протягом звітного періоду залучені до участі у громадських роботах 70 
безробітних, в 1 півріччі 2011 року - 121. 

Міським центром зайнятості проведено 27 семінарів в яких прийняло 
участь 323 роботодавці та 12 тренінгів для 180 учасників з питань трудового 
законодавства. 5226 осіб отримали профорієнтаційні послуги. Протягом 1 
півріччя 2012 року пройшли навчання на базі навчальних закладів та методом 
стажування на робочому місці 111 безробітних. 

Робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості 
населення протягом звітного періоду проведено перевірку 107 місць 
здійснення підприємницької діяльності. За результатами проведеної роботи 
17 осіб залучено до державної реєстрації та укладання трудових відносин. 
 

Грошові доходи населення та заробітна плата  
За 1 півріччя 2012 року середній дохід в розрахунку на одного жителя 

міста становить 7,9 тис. грн. при запланованому середньорічному 15,8 тис. 
грн.  

Структура доходів населення та суми виплат  

Стаття доходів І півріччя 
2012 р. 

І півріччя 
2011 р. 

2012 р у % 
до 2011 р  

Фонд оплати праці, тис.грн. 269 381,6 240  449,0 112,0 
Виплата пенсій, тис. грн. 179 860,8 162 769,0 110,5 
Субсиді, допомоги та інші соцвиплати ї, тис. грн. 48 722,5  58 500,0 83,3 
Виплати з фондів соціального страхування тис. грн. 11 979,0 9 364,7 127,9 
Виплати з фонду по безробіттю, тис.грн. 6 100,0 3 560,5 171,3 
Всього  виплат  516 043,9 474 643,3 108,7 
Розрахунковий дохід на одного жителя за І 
півріччя 2012 року  7,9 7,3 108,2 

Середня заробітна плата в місті за 1 квартал 2012 року становить 2502 
грн., що на 16% більше за середній рівень по Житомирській області та на 
11% менше ніж по Україні.   

В порівнянні з розміром середньої заробітної плати за відповідний 
період 2011 року, заробітна плата в місті зросла на 15,6%. По відношенню до 
запланованого розміру вона становить 94,4% (2650 грн.)  

Нараховано в середньому за місяць 
працівнику 

у % до  

 
грн. середнього рівня 

по регіону 
січня–березня 

2011р. 
Житомирська область 2150 100,0 115,1 
м.Житомир 2335 108,6 113,0 
м.Бердичів 2048 95,2 117,9 
м.Коростень 2502 116,4 115,6 
м.Малин  2878 133,8 117,4 
м.Нов.-Волинський 2062 95,9 106,6 

З метою соціального захисту працівників мінімальний розмір 
заробітної плати встановлюється на законодавчому рівні. Протягом 1 
півріччя розмір мінімальної заробітної плати зріс з 1073 грн. до 1102 грн. 
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За І півріччя повністю погашена заборгованість на економічно-
активних підприємствах.  

Станом на 01.07.2012 року заборгованість з виплати заробітної плати 
залишається на 2 підприємствах – банкрутах, розмір якої становить 1079,6 
тис. грн.  

Показники заборгованості  01.01.12 
 

01.07.12 
 

У % до початку 
року  

Заборгованість, всього 1840,7 1079,6 58,6 
Економічно-активні  підприємства 676 - - 
Підприємства-банкрути 1164,7 1079,6 92,7 
ЗАТ «АТЗТ Коростенський фарфор» 1097,6 1031,7 94,0 
ПП «Валком-монтаж» 6,2 - - 
ВЖРЕП №5 60,9 47,9 78,6 

З метою забезпечення контролю за дотриманням державних гарантій у 
сфері оплати праці спеціалістом з праці управління праці та соціального 
захисту населення в 1 півріччі 2012 року проведено 18 перевірок на 
підприємствах всіх форм власності (в 2011 році – 24 перевірки) .  

 
Соціальний захист населення  
Соціальне забезпечення  
Протягом 1 півріччя 2012 року призначено та виплачено державних 

соціальних допомог 5237 особам на суму 22,6 млн. грн., субсидій - 1337 
особам на суму 2,61 млн. грн.  

Компенсаційні виплати потерпілим від наслідків аварії на ЧАЕС 
проведено на суму 23,6 млн. грн. Фінансування забезпечено на 95,5%. 
Виплачено компенсацію за надання соціальних послуг особам, які їх 
потребують, в розмірі 188,3 тис. грн. 

Комунальною установою Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), в якій працює 69 працівників, 
створено базу даних одиноких непрацездатних громадян міста та взято їх на 
обслуговування. Першим відділенням надаються соціальні послуги на дому 
644 одиноким особам та інвалідам; другим відділенням – надається  
матеріальна, грошова та гуманітарна допомога, на обліку у якому перебуває 
503 підопічні. Протягом звітного періоду надано гуманітарну допомогу 
одягом та взуттям 32 особам. 

Створено також єдину базу даних одержувачів всіх видів державних 
соціальних допомог, які призначаються по програмному забезпеченню. 
Кожен місяць проводиться синхронізація бази даних, в результаті якої 
відбувається оновлення відомостей  про одержувачів допомог.     

Показники 
1 півріччя 
2011 року, 

звіт 

1 півріччя 
2012 року, 

звіт 

2012 рік, 
план 

 

1 півріччя 
2012 рік у 

%  до 
1 півріччя 

2011 р. 
Кількість осіб, які отримали 
субсидію 

1408 1337 4400 95 



 26 

Сума виплачених субсидій, млн. грн. 2,21 2,61 4,4 118 
Середній розмір субсидій, грн. 261,3 325,3 384 125 
Кількість осіб, які отримали 
державні соціальні допомоги та інші 
виплати,  
на суму, млн. грн.  

5141 
 
 

19,7 

5237 
 
 

22,6 

6550 
 
 

45,1 

102 
 
 

115 
Компенсації та виплати відповідно 
до ЗУ «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», млн. грн. 

 
 
 

30,2 

 
 
 

23,6 

 
 
 

60,3 

 
 
 

78 

Сума компенсаційної виплати за 
надання соціальних послуг особам, 
які їх потребують, тис. грн.  

203,9 188,3 333 92 

Протягом звітного періоду на галузь «Соціальний захист та соціальне 
забезпечення» при  плані 35,3 млн.грн. спрямовано 34,8 млн.грн., що на 
10,4% (або 3,3 млн.грн.) більше, ніж за відповідний період минулого року.  

З міського бюджету профінансовані пільги інвалідам по зору І і ІІ групи  
в сумі 80,0 тис. грн., що на 64,4 % (145,0 тис.грн.) менше, ніж за відповідний 
період минулого року. 

         Комунальною установою територіальним центром соціального 
обслуговування надаються соціальні послуги 2266 особам, що на 180 чоловік 
більше ніж було на початок року. За  1 півріччя 2012 року  при  плані 758,0 
тис.грн., фактично освоєно 708,5 тис.грн., що на 4,0% (29,6 тис.грн.) менше, 
ніж за відповідний період минулого року. В 1 півріччі 2012 року надійшли 
кошти субвенції обласного бюджету на придбання велосипедів для 
соціальних працівників та аромоламп для проведення лікувальних процедур з 
підопічними в сумі 13,0 тис.грн.. 

 
Пенсійне забезпечення  
За підсумками 1 півріччя 2012 року в місті пенсію одержували 23,1 

тис.чоловік (2011 рік – 22,9 чол.).  
Середній розмір пенсії по місту становив 1361,79 грн., що на 81,14 грн. 

більше ніж середній розмір по Житомирській області. З початку року розмір 
пенсії по місту зріс на 183,85 грн., по області на 154,29 грн. 
 

Регіон На 01.07.2012 р На 01.01.2012 р 2012 р у 
%до 2011 р. 

Україна 1421,0 1253,28  113,4 
Житомирська область   1280,65 1126,36 113,7 
Коростень  1361,79 1160,73 117,32 

54% пенсіонерам виплата пенсії протягом звітного періоду 
здійснювалась через банківські установи (51% в 2011 році). 

Протягом 1 півріччя 2012 року забезпечено своєчасну та в повному 
обсязі виплату пенсій з урахуванням їх підвищень. Заборгованість по виплаті 
пенсій відсутня.  
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Охорона здоров’я 
Амбулаторно-поліклінічна допомога  
Надання медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічних закладах 

стає пріоритетним, в зв’язку з обмеженим фінансуванням, скороченням 
стаціонарного обслуговування хворих. 

Показники розповсюдженості і захворюваності в поточному році 
зменшились, в т. ч. і серед дітей  

Розповсюдженість всіма видами захворювань на 10 тис.населення 
становить всього 12442,6 (14805,6), в т.ч. серед дітей (на 1000) – 1749,0 
(1801,4). Захворюваність на 10 тис.населення становить всього –  3566,9 
(4643,2) , в т.ч. серед дітей (на 1000) –  982,0 (1020,4). 

За цей період на дільниці обслуговування ЦМЛ зареєстровано всього 
14 (20) випадків інфаркту міокарда, із них в працездатному віці – 2 (7) . 
Померлих від інфарктів – 4 (1).  

Зареєстровано випадків інсультів всього – 67 (50), із них в 
працездатному віці – 10 (10). Померло від інсультів всього –  4 (11), в т.ч. в 
працездатному віці – 1 (3).  

Ці показники свідчать про ще низький рівень диспансерного нагляду за 
хворими, загрозливими на інфаркт та інсульт, і про слабку профілактичну 
роботу. 

Показники захворюваності населення міста 
Коростеня 

І півріччя 
2012 р. 

І півріччя 
2011 р. 

2012 у % 
до 2011  

Захворюваність всіма видами хвороб на 
10тис.населення. 

3566,9 4643,2 76,8 

Взято на облік вперше виявлених хворих з 
онкозахворюваннями  
Померло онкохворих  
В т.ч. захворівши в поточному році  

72 
 

48 
14 

84 
 

54 
10 

85,7 
 

88,9 
140 

Інфаркти 
Померло від інфаркту  

14 випадків 
4 

20 випадки 
1 

70 
В 4 р. 

Інсульти 
Померло від інсульту  

67 випадки 
4 

50 випадків 
11 

134 
36,4 

Туберкульоз на 100 тис. населення 70,7 од. 68,7 од.  
 За І півріччя поточного  року взято на облік вперше виявлених хворих 

з онкозахворюваннями – 72 (84).  
По локалізаціях на першому місці –  – рак шкіри – 14, на другому – рак 

легенів – 9, та колоректальний рак – 9, на третьому – рак молочної залози – 6.  
Показник захворюваності новоутвореннями на 100 тис. населення 

становив за 6 місяців – 109,7 (128,0). Померло всього онкохворих – 48 (54), в 
т.ч. захворівших в поточному році – 14 (10).   

 За цей період залишилась, практично на рівні минулого року 
захворюваність на туберкульоз. Зареєстровано 19 (21) випадків вперше 
виявленого активного туберкульозу, з них випадків органів дихання – 17 (20).   

Випадків захворювань серед дітей  не зареєстровано.    
Випадків рецидиву туберкульозу зареєстровано - 1 (1). Померло від цієї 

хвороби – 2 (2) хворих.  
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Зроблено за 6 місяців відвідувань до міської поліклініки – 300,5 
тис.відвідувань (314,3), що становить 5,6 (5,8) на 1-го жителя. 

Демографічна ситуація в місті, яка дещо покращилась в 2009, в 2010-
2012 роках знову залишається складною. 

На першому місці по причинах смерті, як і раніше, знаходиться 
смертність від захворювань серцево-судинної системи, що становить - 70,1% 
від усіх померлих.  

На другому місці стоїть смертність від онкозахворювань – 13,9% від 
усієї смертності, на третьому місці смертність від травм, нещасних випадків 
та отруєнь –6,3 %. 

Цілодобовий стаціонар міської лікарні                                                          
При стаціонарі міської лікарні функціонує 12 відділень, де надається 

кваліфікована допомога населенню міста, району, оточуючих районів. Всього 
розгорнуто 445 ліжок, крім того 9 анестезіології і інтенсивної терапії, з них 2 
– дитячих. Всього проліковано (виписано) у відділеннях стаціонару за 6 
місяців хворих – 7911 (7553), із них сільських жителів  1961 (1684), що 
складає 24,3 (21,8)%.   

План використання ліжкового фонду по лікарні за цей період виконано 
на 87,3 (85,5)%.  

По складу хворих в стаціонарі, як і раніше, перше місце займають 
хвороби органів кровообігу – 1169 хворих. Друге місце займають органи 
дихання - 753. На третьому місці хвороби сечостатевої системи - 605.  
Показники роботи цілодобового стаціонару ЦМЛ І півріччя 

2012 р. 
І півріччя 

2011 р. 
2012 у % 
до 2011  

Всього проліковано, чоловік 
в т.ч. сільського населення 

7911 
1961 

7553 
1684 

104,7 
116,4 

%  використання ліжкового фонду по лікарні в цілому, 87,3 85,5 102,1 
Лікарня отримує фінансування з міського бюджету та має власні 

надходження: від надання послуг по зубному протезуванню та від отримання 
благодійної, шефської та гуманітарної допомоги від юридичних та фізичних 
осіб. 

Структура джерел фінансування ЦМЛ  І півріччя 
2012 р. 

І півріччя 
2011 р. 

2012 у % 
до 2011  

Загальна сума фінансування з міського бюджету, 
тис..грн. 

15 461,6 13 229,7 117,4 

Проведено поточні ремонти, тис.грн. 20,9 30,7 68,1 
Фінансування надання медичної допомоги населенню 900,0 900,0 100,0 

І півріччя 2012 р. І півріччя 2011 р. Показники смертності населення міста 
Коростеня Всього 

випадків  

У % до 
усієї 

смертн. 

Всього 
випадків  

У % до 
усієї 

смертн. 

2012 у 
% до 
2011  

Всього померло,   485 100 445 100 109,0 
В т.ч. з причин: 
- захворювання серцево-судинної системи 

 
355 

 
73,2 

 
312 

 
70,5 

 
113,8 

- онкозахворювання 49 10,1 54 12,2 90,7 
- нещасні випадки, травми, отруєння 26 5,4 24 5,4 108,0 
- інше 55 11,3 55 12,4 100 
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Коростенського району 
Сума залучених позабюджетних коштів 1,2 1,0 120,0 

 
Демографічна ситуація  

Чисельність населення, яке 
проживає в місті Коростені 
залишається майже не змінним і 
становить 65,6 тис.чоловік.  

Загальний приріст населення 
міста за 5 місяців 2012 року становив 
ноль. Тобто, міграційні процеси 
(+150 осіб) перекрили природне 
скорочення (-150 осіб).  

В порівнянні з іншими містами області, лише місто Н-Волинський має 
природний приріст населення.   

В І півріччі 2012 року згідно даних РАЦС народилось 375 немовлят, 
смертність громадян за цей же період склала 512 особи. 

 
 
 
 

  Згідно статистичних даний  (за 5 місяців 2012 року)  по Коростеню 
спостерігається збільшення природного скорочення населення по 
відношенню до минулого року на 25%.  

Кількість           
народжених 

Кількість                
померлих 

Природний 
приріст,скорочення  

Кількість народжених, 
померлих та природний 

приріст (скорочення) 
населення, (осіб) 

5 міс 
2012р. 

5 міс. 
2011р. 

5 міс 
2012р. 

5 міс. 
2011р. 

5 міс 
2012р. 

5 міс. 
2011р. 

Житомирська область 6326 5836 9193 8947 –2867 –3111 
м.Житомир 1284 1195 1271 1256 13 –61 
м.Бердичів 394 350 498 496 –104 –146 
м.Коростень 285 307 435 398 –150 –91 
м.Малин 113 149 163 152 –50 –3 
м.Нов.-Волинський 282 234 265 280 17 –46 

 
Укладено 146 шлюбів, що на 17% менше минулого року, але в той же 

час на 43 % зареєстровано менше розлучень (34 од.).  
 

Загальний приріст 
(скорочення) 

чисельності населення 
по містах, осіб  

5 
місяців  
2012р. 

5 
місяців 
2011р. 

Житомирська 
область –2590 –2765 

м.Житомир –816 –354 
м.Бердичів –116 –99 
м.Коростень – 109 
м.Малин –39 35 
м.Нов.-Волинський 88 25 

Демографічний показник по 
м.Коростеню 

5 міс 
2012р. 

5 міс. 
2011р. 

2012 р у % 
до 2011 ро 

Кількість народжених, осіб 285 307 92,8 
Кількість померлих, осіб 435 398 109,3 
Природний приріст 
(скорочення) населення, осіб –150 –91 164,8 

Міграційний приріст 
(скорочення) населення, осіб  +150 +200 75 

Кількість шлюбів, одиниць 146 176 82,9 
Кількість розлучень, одиниць 34 60 56,7 
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5 міс 2012р. 
Міграція населення 

  

число 
прибулих 

число 
вибулих 

приріст, 
скорочення 

(–) 
Всі потоки, в тому числі  381 231 150 

внутрішньорегіональна  216 140 76 
Зовнішня, з неї  165 91 74 

міжрегіональна  145 90 55 
міждержавна  20 1 19  

Січень-травень 2012р. 

Міграція 
населення по 

містах 
число 

прибулих 
число 

вибулих  (+, -) 

м.Житомир 1080 1909 –186 
м.Бердичів 385 397 35 
м.Коростень 381 231 150 
м.Малин 137 126 26 
м.Н.Волинський 366 295 58  

 
Освіта і наука  
Сьогодні в місті функціонує стала мережа дошкільних навчальних 

закладів, які забезпечують належний рівень освіти сучасним дошкільникам. 
Це 23 дошкільних навчальних заклади, з них 22 – комунальної форми 
власності, 1 – приватної. 

У І півріччі 2012р. різними формами здобуття дошкільної освіти 
охоплено 2648 дітей дошкільного віку, що становить 70,1% від загальної 
кількості дитячого населення міста віком від 1 до 6 років. 

Різними формами здобуття дошкільної освіти вдалось охопити 170 
дітей дошкільного віку, з них 100% дітей 5-річок. 

Для задоволення потреб батьків у дошкільних закладах працюють 
групи подовженого дня з 12-годинним перебуванням дітей. 

З метою розвитку творчих здібностей дітей у дошкільних навчальних 
закладах працювало 107 гуртків за інтересами. Гуртковою роботою охоплено 
1105 дітей.  

Дошкільні навчальні заклади забезпечені педагогічними кадрами. 
Спостерігається позитивна тенденція до зростання освітнього рівня 
педагогів. У дошкільних закладах працює 331 педагог, з них 155 мають вищу 
освіту 3-4 рівнів акредитації, що становить 46,8%. 

Щороку діти проходять поглиблений медичний огляд лікарями дитячої 
поліклініки, за результатами якого організовується подальша робота. 
Результати медичного огляду 2012 року показали, що продовжується 
збільшуватися кількість хворих дітей. На диспансерному обліку в 
дошкільних закладах у 2011р. було 930 дітей, у 2012 році на облік поставлено 
980. 

У травні 2012 року проведено виїзні засідання обласної психолого-
медико-педагогічної консультації, під час яких обстежено 110 дітей, які 
потребують перебування в групах компенсуючого типу. На сьогоднішній 
день у дошкільних закладах працюють 8 груп для дітей з порушеннями мови, 
1 група для дітей з вадами зору та 2 санаторні групи для дітей із 
захворюваннями органів дихання.  

У дошкільних закладах організовано 3-разове харчування дітей. За І 
півріччя 2012р. середня вартість харчування однієї дитини в день становила – 
до 3-х років – 8,74 грн., від 3 до 6(7) років – 10,93 грн. 
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Гранична вартість харчування затверджена рішенням виконкому 
Коростенської міської ради на 2012 рік і становить для дітей  до 3 років – 
16,76 грн. на день, з 3-х до 8-ми років 19,80 грн. на день. 

Значну роботу проведено щодо комп’ютеризації дошкільних закладів. 
17 установ обладнано комп’ютерами, 5 підключено до мережі Інтернет. 

В місті функціонують 14 загальноосвітніх навчальних закладів, з них 
10 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, міська гімназія, міський ліцей, 
навчально-виховний комплекс „Дитячий садок-школа-гімназія” №12, вечірня 
(змінна) школа. В них навчається 7057 дітей шкільного віку. 

  В 2012 році закінчило 11 класів 750 учнів, 61 з них нагороджено 
золотими та срібними медалями. 

  Для учнів відкрито і працює 25 класів з поглибленим вивченням 
предметів, якими охоплено 570 учнів, працює 10 міжшкільних факультативів. 
Запроваджено профільне навчання учнів 10-11 класів, яким охоплено 933 
учні або 71,9% старшокласників. 

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

Протягом 2011-2012 н.р. в ЗНЗ міста проводилась активна науково-
дослідницька робота. На міський етап конкурсу-захисту робіт МАН було 
подано 42 науково-дослідницьких робіт. Найбільш активно в конкурсі-
захисті  наукових робіт  взяли участь  вихованці  НВК №12, які  представили 
8 робіт, з них – 4  визнано переможцями; ЗОШ № 7 (6 учасників) – 1 
переможець; міська гімназія (5 учасників) – 3 переможця;  міський ліцей (4 
учасника) – 2 переможця.   

В обласному конкурсі-захисті юні науковці міста вибороли 4 призових 
міст: ЗОШ №1, міська гімназія, ЗОШ №10, 11.  Вихованець ЗОШ №11 був 
учасником республіканського конкурсу-захисту робіт МАН України. 

Значних  успіхів освітянами міста досягнуто  у педагогічній  виставці 
«Освіта Житомирщини – 2012р.». За підсумками обласного етапу 10 
педпрацівників міста відзначені дипломами. 

Показники 1 півріччя 
2011р. 

1 півріччя 
2012 р. 

2012 р. 
у % до 2011р. 

Кількість навчальних закладів 
в них учнів 
вчителів 

14 
7400 
620 

14 
7057 
621 

100 
95,4 
100,1 

Кількість дошкільних закладів 
в них дітей 
вихователів 

23 
2668 
225 

23 
2648 
331 

100 
99,2 
147,1 

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

 
749 
34 
95 
10 

 
675 
36 
750 
61 

 
90,1 
105,9 
789 
610 

Кількість олімпіад, в яких взяли участь 
та отримано перемог 

- обласних 
- всеукраїнських  

17 
 
30 
2 

17 
 
54 
5 

100 
 
180 
205 
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Технічний коледж  
Приватний вищий навчальний заклад ТСО України «Коростенський 

технічний коледж» в першому півріччі 2012 року збільшив ліцензовані 
обсяги підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної 
середньої освіти в 1,5 рази (з 50 до 75 осіб), коледж пройшов державну 
атестацію в сфері надання повної загальної середньої освіти, продовжено 
термін дії ліцензій на право підготовки водіїв автотранспортних засобів 
категорій А, А1, В, С, Д, СЕ. 

За перше півріччя в коледжі підготовлено та перепідготовлено 307 
водіїв автотранспортних засобів, в тому числі на замовлення центру 
зайнятості ЗО осіб. 

Випущено 66 молодших спеціалістів за спеціальностями 
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Обслуговування 
комп'ютерних систем і мереж» та «Бухгалтерський облік». Станом на 
01.07.2012 року коледжі навчається 194 студента. 

В коледжі проведено значний обсяг робіт з удосконалення навчально-
матеріальної бази, а саме: закуплено меблі, підручники, комп'ютерне 
обладнання та ліцензоване програмне забезпечення на загальну суму понад 
40 тис. грн., виконано роботи з ремонту навчального корпусу на загальну 
суму 386 тис. грн. 

Професійно-технічне училище  № 16  
 Професійно-технічне училище № 16 є складовою  частиною системи 
професійно-технічних навчальних закладів області по підготовці 
висококваліфікованих робітників машинобудівних професій.  

За підсумками навчального 2011-2012 року, достатній рівень знань  
отримали 112 учнів, що складає 70% від усього складу учнів, 6 випускників 
отримали дипломи з відзнакою.  На 86,2 % виконано державне замовлення на 
підготовку кадрів. 80% учнів по закінченню училища працевлаштовані або 
вступили до вищих навчальних закладів.   
 В І півріччі 2012 року  укладений договір між ПТУ № 16 та ВАТ 
«Борекс» (м.Бородянка) на проходження оплачувальної практики 
випускників училища та подальше їх працевлаштування на даному 
підприємстві.   

На достатньому рівні велась колективна і індивідуальна методична 
робота. З метою підвищення педагогічної і фахової майстерності 3 
педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації.  
 Протягом звітного періоду проводились роботи по зміцненню 
матеріально-технічного забезпечення, а саме: проведений ремонт в 
навчальних кабінетах, системи опалення, придбано комп’ютери та 
підключені до мережі Інтернет. Проведений ремонт майстерень на ВАТ 
«Жовтнева кузня».  
 

Культура, туризм, екскурсійна діяльність 
Протягом  І півріччя 2012 року закладами культури міста проведено 

відзначення 9 державних дат, 5 мітинги до пам’ятних дат, 11 загальноміські 
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заходи, 3 концертні програми до професійних дат, загальною кількістю 28  
заходів ( в минулому році  було проведено 20 заходи).   

   Учні шкіл естетичного виховання в звітному періоді взяли участь в 16 
всеукраїнських та обласних конкурсах, на яких виборювали призові місця. .  

Значна увага  приділялась збереження історико-культурної спадщини. 
Станом на 01.07.12р. в місті налічується 113 пам’яток історії та культури, з 
яких 1 взято на облік в 2012 році, а саме  пам’ятний знак, присвячений 140-
річчю Південно-Західної залізниці та відкриттю залізничного руху на 
дільниці місцевого значення. 

Бібліотечна справа 
 Протягом І півріччя 2012 року  бібліотеками централізованої бібліотечної 

системи проводились різні форми роботи з населенням міста.  
В рамках дії проекту «Бібліоміст» інноваційно-інформаційний центр 

відвідали 11,4 тис.чоловік. Інформаційну та консультативну допомогу 
отримало 720 чоловік.  Протягом звітного періоду проведено 5 навчальних 
тренінгів, на яких освоювались навики спілкування через систему Skype, 
пошуку інформації в мережі Інтернет, реєстрації в соціальних мережах, 
користування електронною поштою.  

Розвиток туризму 
З метою розвитку туризму, підтримувалась робота Туристично-

інформаційного центру. Методистом з туристичної справи проводились 
заняття з учнями шкіл з метою створення волонтерського загону 
екскурсоводів. Щомісячно оновлювалась інформація щодо суб’єктів 
туристичної інфраструктури. 

Музейна та екскурсійна діяльність  
 Реалізовуються заходи міської Програми розвитку військово-

історичного комплексу «Скеля» на період 2012 – 2016 років. З Міністерства 
оборони України отримано 122 мм гаубицю М – 30, 57 мм зенітну гармату 
АГЗ С-60 та оптичні прибори. Витрати склали  7,7 тис.грн. Проведено 
поточний ремонт підземних приміщень на загальну суму 15,0 тис.грн.  

В звітному періоді проведено 81 екскурсія проти 74 в минулому році. ї. 
Відвідала військово-істоичний комплекс «Скеля» 850 осіб (в 2011 році - 1000 
осіб).  

Краєзнавчий музей міста  в звітному періоді відвідало 2224 особи, з 
яких 873 – індивідуальні відвідувачі, 851 – в складі екскурсій, 500 – 
безкоштовно. Створено постійно діючу експозицію робіт «Подружжя 
Тригубових». Проведено реекспозицію 6 вітрин розділу «Коростень - 
древлянський».   

В звітному періоді в приміщенні міського будинку культури  відкрита 
кімната-музей виробів Коростенського фарфорового заводу, на 
облаштування якої було витрачено 20,0 тис.грн. з міського бюджету. На 
даний час там знаходиться 562 одиниць – виробів заводу, з них 160 будо 
передано 20-ма Коростенцями.  

За звітний період кімнату-музей відвідало 60 екскурсійних груп. 
Матеріально-технічне забезпечення  
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На галузь „Культура і мистецтво” при  плані 3630,8 тис. грн. спрямовано 
3614,9 тис. грн., що на 37,1% (977,8 тис.грн.) більше, ніж за відповідний 
період минулого року. В  структурі видатків по галузі найбільшу питому вагу 
займає заробітна плата з нарахуваннями – 83,9% (3032,6 тис.грн.), 
енергоносії та  комунальні послуги – 12,2 % (441,4 тис.грн.). 

За 1 півріччя 2012 року на дану галузь, за рахунок вільного залишку 
бюджетних коштів, додатково спрямовано на виплату заробітної плати з 
нарахуваннями та  інші поточні видатки 317,8 тис. грн.. За рахунок додаткової   
дотації  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  оплату праці 
працівників спрямовано 90,0 тис. грн. 

  За рахунок субвенції  обласного бюджету, яка надійшла в сумі 25,0 
тис.грн. проведено матеріальне заохочення учасників художніх колективів по 
будинку культури та школі естетичного виховання.  

В І півріччі 2012 рік закладами культури міста для поповнення 
матеріально-технічної бази було придбано товарів: на загальну суму – 145,3 
тис.грн. (придбання книг -26,8 тис.грн., музична апаратура , комп’ютерна 
техніка – 99,8 тис.грн., одяг сцени – 9,7 тис.грн.,  меблі – 9,0 тис.грн.) 

За звітній період закладами культури  МБК, ЦБС, Школа мистецтв, 
художня школа) отримано 111,2 тис.грн. (в 2011р.- 119,2 тис.грн.) платних 
послуг, в т.ч: оренда приміщень -  46,7 тис.грн. благодійні внески в школах 
естетичного виховання – 41,6 тис.грн. (в 2011р.- 44,7 тис.грн. ). 

 
  Фізична культура і спорт  

В місті функціонує 2 стадіони, фізкультурно-оздоровчий комплекс, 22 
спортзали, 51 спортивний майданчик (3 із штучним покриттям).  
         На стадіоні „Спартак” проводяться матчі чемпіонату Житомирської 
області та чемпіонату України з футболу.  

З метою завершення реконструкції стадіону „Спартак”, розпочато 
будівництво нової легкоатлетичної доріжки із штучним покриттям та повне 
оновлення майданчиків для ігрових видів спорту, що знаходяться на 
території стадіону (майданчики для міні-футболу, волейболу, баскетболу та 
тенісний корт). Будівництво ведеться за рахунок спонсорських коштів. 
Вартість об’єкту складає 3,8 млн. гривень.  

На базі фізкультурно-оздоровчого комплексу стадіону „Спартак” 
проводяться змагання обласного та всеукраїнського рівня з різних видів 
спорту, обласні галузеві Спартакіади, навчально-тренувальні збори.  

За результатами проведення Всеукраїнського місячника по 
облаштуванню спортивних споруд „Спорт для всіх – спільна турбота”  у 2012 
році місто Коростень посіло І місце. 

На Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі «Нащадки 
козацької слави» збірна команда школярів м. Коростеня  посіла 3 місце серед 
26 команд України. 

В  місті Коростені працюють три дитячо-юнацькі спортивні школи, де є 
відділення з таких видів спорту як легка атлетика, волейбол, баскетбол, 
футбол, вільна боротьба, дзюдо, бокс, шахи, гандбол та спортивне 
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орієнтування. Загальна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
складає 1054 особи. 

Протягом І півріччя 2012 року забезпечено проведення  92 спортивних 
заходів, в тому числі  організовано та проведено 21 міське змагання з різних 
видів спорту, забезпечено участь спортсменів міста у 40 обласних, 24 
всеукраїнських та міжнародних змаганнях, 5 турнірах різних рівнів. 
Проведено 2 навчально-тренувальних збори.  

На галузь „Фізична культура і спорт” при плані 1074,4 тис. грн.  
спрямовано 985,6 тис. грн., що на 42,0 % (291,5 тис.грн.) більше, ніж за 
відповідний період минулого року.   

В  структурі видатків по  найбільшу питому вагу займає заробітна 
плата з нарахуваннями – 55,1 % (543,0 тис.грн.), енергоносії та  комунальні 
послуги – 20,0 % ( 197,7 тис.грн.), проведення спортивних заходів – 10,8 % 
(106,8 тис.грн.). 

За 1 півріччя 2012 року за рахунок вільного залишку бюджетних 
коштів спрямовано 309,0 тис.грн., в тому числі: на виплату заробітної плати з 
нарахуваннями ДЮСШ спрямовано 259,0 тис.грн.; на проведення навчально-
тренувальних зборів та змагань 50,0 тис.грн. За рахунок додаткової дотації з 
державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників 
ДЮСШ спрямовано 7,4 тис.грн. 

 
Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю 
Протягом І півріччя 2012  року  15 дітей відпочивають в міжнародному 

дитячому центрі «Артек», 10 – в українському дитячому центрі «Молода 
гвардія». Особлива увага приділяється оздоровленню дітей пільгових 
категорій, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей із малозабезпечених сімей та дітей-інвалідів.  

Протягом звітного періоду проведено 18 загальноміських рейдів, в 
результаті яких 8 дітей влаштовані в ЦСПРД «Віри, Надії, Любові».  

З метою вирішення проблеми зменшення кількості кризових  сімей 
проводилась систематична соціальна робота в сім’ях. На даний час на 
перебувають 102 сім`ї, які опинилась у складних життєвих обставинах, з них 
– 12 взято під соціальний супровід.  

З метою здійснення вибіркового контролю за цільовим використанням 
державної допомоги при народженні дитини. З початку року обстежено 11 
сімей. 

За І півріччя 2012 року соціальними службами складено 189 актів 
соціального інспектування сімей, які перебувають в складних життєвих 
обставинах. 84 сім`ям, які перебувають в складних життєвих обставинах було 
роздано харчові набори.  

   В місті функціонує  4 дитячих будинки сімейного типу, де виховуються 
31 дитина та 3 прийомні сім’ї, в яких виховуються 9 дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей-сиріт.  

  Спільно ГО «Молодіжна рада» та волонтерами проведено благодійну 
акцію «Серце до серця» з метою звернення уваги людей до проблем дітей, які 
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хворіють на цукровий діабет. Під час акції зібрали 2161 грн. для придбання 
інсулінових помп. 
         Здійснювався соціальний супровід 7-и молодих людей та 9-и  
неповнолітніх, які відбувають покарання без волі.  

Під час роботи таборів відпочинку були організовані виїзди мобільного 
консультаційного пункту в дитячі табори, які охопили  проведеними 
заходами  74 дитини.  

В місцевих ЗМІ в звітному періоді було розміщено 16 статей щодо 
роботи центру,  розповсюджено  близько 400 буклетів і 500 листівок  різної 
тематики. 

 
  Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності  

Забезпечується збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, 
піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, державні 
заклади.  Із загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку 
на праві приватної власності має житло 35 дітей (з них 32 - перебуває під 
опікою, 2 – в державних закладах, 1 – в ДБСТ). Мають житло на праві 
користування – 82 дитина (з них 64 - перебувають під опікою, 11 – в 
державних закладах, 4 – в ДБСТ, 3 – в сім’ї родичів ). Не мають житла – 10 (з 
них: в державних закладах-8, під опікою - 2).  

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

7 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, по 
досягненню повноліття в І півріччі 2012 року  виплачено одноразову 
допомогу.    10  дітям, яким виповниться 18 років,  допомогу буде виплачено 
до кінця року. 

 В І півріччі 2012р. створено прийомну сім’ю на базі родини 
Дубини, до якої влаштовано 3 малолітніх  дітей, позбавлених батьківського 
піклування.  

 
Зміцнення законності і правопорядку, захисту прав і свобод 

громадян 
В І півріччі 2012 року до Коростенського відділу міліції надійшло 2455 

заяв, повідомлення та іншої інформації про злочини та події, що на 554 заяви 
(або 129,9%) більше ніж в минулому році. 

Із загальної кількості отриманих повідомлень було зареєстровано 425 
злочинів проти 376 злочинів 2011 році збільшення складає - 49 злочинів, або 
13%. 
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Кількість зареєстрованих 
злочинівпо  

Кількість зареєстрованих 
злочинів, скоєних 

неповнолітніми або за їх 
участюпо   

 
 2012р. 2011р. 2012 у % 

до 2011 2012р. 2011р. 2012 у % 
до 2011 

Житомирська область 6040 5497 109,9 322 329 97,9 
м.Житомир 1476 1364 108,2 67 47 142,6 
м.Бердичів 368 335 109,9 8 26 30,8 
м.Коростень 295 266 110,9 28 20 140,0 
м.Малин 196 111 176,6 10 5 200,0 
м.Нов.-Волинський 270 270 100,0 8 15 53,3 

 Згідно статистичних даних питома вага скоєних злочинів по місту 
Коростеню в обласному показнику становить 4,9%, в злочинів скоєних 
неповнолітніми 8,7%. В порівнянні з минулорічними показниками, кількість 
скоєних правопорушень збільшилась на 10,9% та 40 % відповідно.  

Згідно статистичних даних основним фактором збільшення рівня 
злочинності на даний час являється стовідсоткова реєстрація органам 
внутрішніх справ заяв та повідомлень громадян та об’єктивне прийняття 
рішень по вказаним заявам. В свою чергу це свідчить про збільшення довіри 
простих громадян до працівників міліції, так як зросла кількість звернень 
громадян до органів внутрішніх справ. 

За розглядом звернень громадян в 2012 році по 1368 матеріалах 
прийнято рішення про відмові в порушенні кримінальної справи (2011 - 
1304). 

На даний час викликає занепокоєння зростання кількості скоєних 
особливо тяжких злочинів 2012 рік - 14, (2011 - 6), тяжких злочинів 2012 рік - 
168, (2011 - 149), злочинів середньої тяжкості 2012 рік - 167, (2011 - 154) та 
злочинів невеликої тяжкості 2012 рік - 76, (2011 - 67). 

Також збільшилось число дорожньо-транспортних пригод 2012 - 14, 
(2011 - 4), в тому числі що спричинило смерть потерпілого 2012 - 7, (2011 - 
2). 

За видами злочинів збільшилось число крадіжок 2012 рік - 209, (2011 - 
202), у тому числі з магазинів 2012 - рік - 5, (2011 - 0), та  квартир 2012 рік - 
28, (2011 - 15). 

Також в порівнянні з минулим роком збільшилось число розбійних 
нападів 2012 рік - 3, (2011 - 3). На одному рівні у порівнянні з минулим 
роком скоєно грабежів 2012 - рік - 16, (2011 - 16). Збільшилось скоєння 
злочинів раніше вчинявшими особами 2012 рік - 144, (2011 - 76). 

За рахунок збільшення кількості нарядів по охороні громадського 
порядку в місті та районі, проведення оперативно-профілактичних 
відпрацювань мікрорайоні та окремих населених пунктів вдалось досягнути 
зменшення кількості злочинів, вчинених  у громадських місцях в 2012 році  - 
30, (2011 - 35), в тому числі злочинів вчинених  на вулицях, площах в 2012 
році - 22, (2011 - 31). Так на даний час в м. Коростень встановлено 
відеокамер 12 з архівацією інформації. 
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Показник  І півріччя 
2012 р 

І півріччя 
2011 р  

2012 р у % 
до 2011 р  

Надійшло заяв, повідомлень та іншої інформації  2455 1901 129,1 
Відмовлено в порушенні кримінальної справи  1368 1304 104,9 
Зареєстровано злочинів  425 376 113,0 
Скоєно  
особливо тяжких злочинів  
тяжких злочинів  
злочинів середньої тяжкості  

 
14 
168 
167 

 
6 

149 
154 

 
В 2,3 рази 

112,7 
108,4 

Злочинів невеликої тяжкості  76 67 113,4 
Здійснено  
умисних вбивств  
умисних тяжких тілесних ушкоджень 

5 
8 

2 
1 

 
В 2,5 рази 
В 8 разів 

Дорожньо-транспортні пригоди  
В тому числи що спричинили смерть  

14 
7 

4 
2 

В 3,5 рази 
В 3,5 рази  

Крадіжки  
В тому числі  
з магазинів 
З квартир  

209 
 
5 

28 

202 
 
0 

15 

103,4 
 

В 5 разів 
В 1,9 разів  

 
  Інформаційний простір  

В І півріччі 2012 року введено в дію оновлений інформаційний сайт 
міста Коростеня, який став більш яскравим, динамічним, дає змогу легко 
знайти необхідну інформацію, та вже встиг отримати позитивні відгуки з 
боку громадськості міста. 

Продовжено практику організації і проведення прямих телеефірів з 
міським головою та започатковано такі ефіри з посадовцями різних 
структурних підрозділів (у І півріччі 2012 року проведено прямі ефіри з 
головним лікарем ЦМЛ, начальником управління ЖКГ, начальником 
інспекції з благоустрою). 

Проведено щомісячні зустрічі посадовців виконавчого комітету міської 
ради, керівників структурних підрозділів з представниками місцевих засобів 
масової інформації (брифінги, прес-конференції, медіа-форуми, круглі столи 
тощо). 

Продовжується подальша співпраця з Інститутом трансформації 
суспільства (Київ); з Асоціацією міст України, іншими недержавними 
громадськими організаціями місцевого і регіонального рівня. 

Вдосконалюються методи співпраці з представниками всеукраїнських 
та регіональних ЗМІ, розроблено положення «Про акредитацію журналістів», 
котре надало змогу акредитувати журналістів міста Коростеня; 

 
 
 
 

Секретар  міської ради       В.В.Ходаківський  


