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Програма економічного і соціального розвитку міста Коростеня на 2015 рік 
(далі Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України” від 23.03.2000 р. N 1602-III,  “Про місцеве самоврядування в Україні” від 
21.05.1997 р., Стратегічного плану розвитку міста Коростеня на 2015-2024 роки (далі 
Стратегія 2025), затвердженого рішенням 38 сесії шостого скликання (18.12.2014 р.). 

Стратегічне бачення міста Коростень до 2025 року полягає в наступному: 
Коростень – регіональний, історико-культурний та економічний центр 
Житомирського Полісся, з розвиненою багатопрофільною промисловістю, високих 
технологій, місто щирих та гостинних людей, відкрите для гостей та інвесторів, 
екологічно безпечне, комфортне для проживання. 

В Стратегії 2025 було визначено два основні стратегічні напрями розвитку:   
1. Місто як регіональний індустріальний центр багатопрофільної економіки; 
2. Місто високої якості міського середовища. 

В кожному напрямі були сформовані стратегічні та відповідно операційні цілі 
із завданнями, по яким визначені відповідальні виконавці, джерела фінансування, 
терміни та критерії виконання. 

Структура Програми відображає всі сфери життя міста. Кожна галузь має 
короткий опис її стану на момент складання Програми, визначені проблеми розвитку, 
основні напрями діяльності, інструменти виконання та очікувані результати.  

Реалізація завдань Стратегії 2025, термін яких визначений на поточний рік, 
відображені у відповідних розділах Програми. 

Адміністрування Стратегії 2025 буде здійснюватись на політичному (міський 
голова та міська рада) та технічному рівнях (Координаційна рада та органи 
Управлінського та Громадського моніторингу). 
 Звіт про виконання завдань Програми буде виноситись на розгляд сесії міської 
ради за підсумками півріччя та року, що дасть можливість проаналізувати 
досягнення, виявити недоліки та визначити оптимальні шляхи досягнення цілей.   
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1. Промисловий комплекс 
На загальному фоні спаду промислового виробництва в державі, в цілому 

робота промислових підприємств м. Коростень в 2014 р. була стабільною, що 
забезпечило зростання обсягу виробництва на 3,3% порівняно з показниками 2013 р. 

За результатами роботи промислових підприємств міста в звітному році обсяг 
виробництва склав 1 млрд. 633,3 млн. грн. Найбільший приріст забезпечили такі 
галузі промисловості, як: металургійна – на 14,3%, деревообробна – на 13,6%, легка – 
на 5,4%, добувна – на 4,1%. 

Проблемні питання розвитку: 
 слабка державна політика щодо підтримки розвитку промисловості; 
 недостатній рівень залучення інвестицій (як внутрішніх, так і іноземних), 

високі відсоткові ставки по банківських кредитах; 
 застарілі основні фонди, відсутність достатніх коштів для оновлення та 

технічного переоснащення виробництва; 
 недостатній рівень попиту на продукцію базових галузей промисловості; 
 втрата ринків збуту продукції в зв’язку з напруженою суспільно-політичною 

ситуацією в країні. 
Основні напрями діяльності: 

 підвищення якості продукції, що випускатиметься; 
 розширення ринків збуту; 
 пошуки нових замовників та інвесторів. 
 

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
прогноз 

2015 р.       
у % до  
2014 р. 

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих 
цінах, млн. грн.  1 354,9 1 743,0 1 943,0 111,5 

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

1 365,9 1 633,3 2 043,5 125,1 

Добувна промисловість, % 125,7 104,1 110,2 х 
Виробництво харчових продуктів, % 88,6 80,4 105,9 х 
Хімічна промисловість, %  102,3 96,4 94,7 х 
Машинобудування, % 72,4 100,7 87,9 х 
Металургійне виробництво, %  100,1 114,3 153,4 х 
Легка промисловість, %  93,3 105,4 98,9 х 
Целюлозно-паперова промисловість, % 85,0 49,2 109,2 х 

Виробництво іншої неметалевої продукції, %  49,2 65,5 164,8 х 

Деревообробна промисловість, % 134,5 113,6 128,4 х 
Виробництво електричного, електронного, 
оптичного устаткування, %  109,3 39,2 117,8 х 

Виробництво гумових та пластмасових виробів, % 91,8 57,6 98,4 х 

Чисельність працюючих, осіб  3492 3278 3329 101,5 

Середня заробітна плата, грн. 2835,3 2809,6 3064,1 109,0 
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Очікувані результати: 
 зростання обсягів виробництва продукції на 25,1% (за рахунок металургійного 

виробництва, іншої неметалевої продукції, деревообробної галузі та відновлення 
роботи ПрАТ «ІнтерТайл»); 

 ефективне використання виробничих потужностей промислових підприємств; 
 стабільність надходжень до бюджетів всіх рівнів; 
 кількість працюючих у промисловості в 2015 р. залишиться майже на рівні 

2014 р.; 
 середньорічний розмір заробітної плати на промислових підприємствах міста у 

2015 р. очікується на рівні близько 3064,1 грн., що на 9 % більше, ніж у 2014 р. 
Підвищення заробітної плати планується основним чином за рахунок зростання 
мінімального рівня заробітної плати. 

2. Енергетичні ресурси та енергозбереження 
Пріоритетними завданнями на прогнозний період для сфери енергозбереження 

залишатимуться створення умов для зниження рівня енергоємності валового 
внутрішнього продукту та оптимізація структури енергетичного балансу держави. 

Основні напрями діяльності: 
 впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних та 

комунальних установах міста; 
 проведення регулярних просвітницьких заходів з енергозбереження серед 

населення;  
 розвиток виробництва вітчизняного енергозберігаючого устаткування, 

обладнання та приладів; 
  оновлення та модернізація енерговитратного технологічного обладнання; 
 здійснення заходів щодо економного витрачання бюджетними установами 

теплової енергії та газу шляхом проведення ремонтів котелень, дахів і заміни вікон; 
  створення системи мотивації, спрямованої на забезпечення технічної та 

технологічної модернізації національної економіки. 

Показники 2013 р.  
 

2014 р. 
очік.вик. 

2015 р. 
прогноз 

2015 р. у % 
до 2014 р. 

Водопостачання 
Відпущено води, тис.куб.м 2208,7 2085,2 2093,5 100,4 
Прийнято стоків, тис. куб.м 2132,4 2024,4 2032,5 100,4 
Тариф на воду, грн./м³ 

- для населення 
- для бюджетних установ 
- для підприємств 

 
4,54 
4,81 
6,31 

 
4,54/5,64 
4,91/5,64 
6,31/5,64 

 
5,64/6,78 
5,64/6,78 
5,64/6,78 

 
120,2 
120,2 
120,2 

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

 
3,60 
3,88 
4,57 

 
3,60/4,90 
3,81/4,90 
4,57/4,90 

 
4,90/5,88 
4,90/5,88 
4,90/5,88 

 
120,0 
120,0 
120,0 

Рівень проплати за спожиті послуги, %  100,7 99,0 99,0 100,0 
Теплопостачання 

Реалізовано теплової енергії, Тис.Гкал 139,458 115,296 121,06 105 
Діючі тарифи за опалення, рн./Гкал:       
     - населення 

- підприємства 
- бюджетних установ та організацій 

 
292,43 
617,82 
612,82 

 
292,43 
1085,33 
1085,33 

 
359,76 

1085,33 
1085,33 

 
123 

100,0 
100,0 

Заборгованість за теплову енергію по 
споживачам, млн..грн.  16,7 16,7 22,7 19,3 

Рівень оплати за спожиті послуги,% 103,4 103,4 87,4 100,0 
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 В зв’язку з нестабільною суспільно-політичною та економічною ситуацією в 
країні, не має можливості спрогнозувати показники розвитку щодо газопостачання.  
 

3. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій 
В 2014 р. територія міста Коростень збільшена на 845,7 га і на даний час 

складає 4230,84 га. 
Проблемні питання розвитку:  

 відсутність закоординованих меж міста; 
 відсутність механізму внесення змін на державному рівні; 
 відсутність земельних аукціонів у місті, що приводить до втрат надходжень до 

міського бюджету; 
 недосконалість земельного законодавства. 

Основні напрямки діяльності: 
 встановлення нових меж міста Коростеня та внесення їх до бази Державного 

земельного кадастру; 
 корегування нормативно-грошової оцінки земель міста. 
 проведення земельних аукціонів, що збільшить надходження до міського 

бюджету; 
 посилення контролю за повною і своєчасною сплатою орендних платежів за 

користування земельними ділянками;  
 удосконалення Програми контролю за орендною платою за землю. 

Очікувані результати: 
 збільшення надходжень до міського бюджету на 50% від продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення та на 21% від оренди земельних 
ділянок для здійснення підприємницької діяльності; 

  передача в оренду земельних ділянок для здійснення підприємницької 
діяльності загальною площею 40 га, що на 7,5% більше, ніж в поточному році. 
 

Показники Одиниця 
виміру 

2013 р. 
 2014 р. 2015 р. 

прогноз 

2015 р. 
у %  до 
2014 р. 

од. 7 5 6 120,0 Продано у власність земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення  га 28,6 0,4875 0,2830 58,0 
Сума коштів, які надійшли до міського 
бюджету від продажу земель 
несільськогосподарського призначення 

тис.грн. 1588,8 311,4 468,0 150,2 

од. 232 240 292 121,6 Передано в оренду земельних ділянок 
для здійснення підприємницької та 
іншої діяльності  га 33,3 37,2 40,0 107,5 

Сума коштів, які надійшли до міського 
бюджету від оренди земельних ділянок тис.грн. 3813,8 4131,9 5000,5 121,0 

4. Будівельний комплекс, архітектура та містобудування 
В звітному періоду забудовники усіх форм власності направляли свої зусилля 

на закінчення робіт по розпочатим об’єктам будівництва, а саме житлового та 
комерційного призначення.  

Кошти державного та місцевого бюджетів направлялись на проведення 
капітальних ремонтів об’єктів комунальної та бюджетної сфери.  

Розпочаті роботи по створенню містобудівного кадастру.  
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Проблемні питання розвитку: 
 обмеженість коштів на фінансування будівництва нових об’єктів та 

законсервованих, а саме хірургічного корпусу ЦМЛ та житлового будинку по вул. 
Грушевського, 108;  

 відсутність фінансування для виготовлення детальних планів забудови 
територій, історико-архітектурного плану та плану зонування міста; 

 відсутність програмного забезпечення для закінчення роботи над цифровою 
картою міста та підтримання її в актуальному стані. 

Основні напрямки діяльності:  
 в напрямку будівництва найбільший акцент буде направлений на проведення 

капітальних ремонтів приміщень освіти, медицини, культури та спорту;  
 з метою розширення інвестиційної привабливості та збільшення в місті обсягів 

реалізації програми доступного житла вирішити питання розробки детального плану 
територій багатоповерхової забудови на розі вул. Сакко і Ванцеті  та Котовського ; 

 зареєструвати місто на сайті Skyscrapercity.com та постійно просувати бренд 
міста; 

 розробити базову концепцію розвитку центральної площі; 
 створити дискусійні майданчики для залучення громади міста до планування; 
 виготовити план зонування міста (для виготовлення ліцензійною організацією 

необхідно фінансування в сумі 800,0 тис. грн.); 
 виготовити історико-архітектурний план міста Київським науково-дослідним 

інститутом «Проектреконструкція» (необхідно фінансування – 350,0-400,0 тис. грн.);  
 виготовити детальні плани територій садибної забудови по вул.Чолівській та 

завершити роботи по пров. В. Котика (необхідність фінансування 50,0-70,0 тис.грн.);  
 провести  корегування генерального плану міста по проблемних ділянках, де є 

потреба змінення цільового використання (необхідне фінансування – 300,0-400,0 тис. 
грн.).  

 
5. Транспортний комплекс та зв’язок 

Автомобільний транспорт 
В 2014 р. автобусна мережа міста залишилась незмінною. 
Протягом року міською владою здійснювалися заходи спрямовані на 

забезпечення належної якості обслуговування пасажирів, посилення контролю за 
якістю пасажирських перевезень, подальше вдосконалення маршрутної мережі.  

Шляхом впровадження програми диспетчерського контролю DOZOR 
забезпечений постійний контроль за виконанням договірних умов перевізників, 
внаслідок чого суттєво зменшились скарги громадян. 

З серпня 2014 р. підвищений регульований тариф на перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом до 3,00 грн. 

В кінці року виникла гостра проблема у відсутності коштів на відшкодування 
витрат за перевезення пільгових категорій громадян в міському автомобільному 
транспорті. 

У 2015 році субвенція збільшиться на 28% в порівнянні з 2014 роком і 
становитиме 1500,5 тис. грн. 

Проблемні питання розвитку: 
 недосконалість системи відшкодування витрат за пільгові перевезення 

пасажирів автомобільним транспортом; 
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 недостатність коштів для розвитку транспортної інфраструктури міста, а саме 
дорожнього покриття, освітлення, встановлення дорожніх знаків; 

 зростання цін на основні складові тарифу на проїзд в автомобільному 
транспорті міста. 

Основні напрями діяльності: 
 забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку міського 

автомобільного транспорту загального користування;  
 забезпечення контролю за виконанням договірних умов перевізниками з метою 

надання населенню якісних послуг в сфері пасажирських перевезень; 
 сприяти забезпеченню права на безкоштовний проїзд пільгових категорій 

пасажирів у міських автобусах та компенсування на належному рівні витрати 
перевізників, які здійснюють дані перевезення; 

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

 оптимізація існуючої мережі автобусних маршрутів, вдосконалення розкладів 
руху міського автотранспорту; 

 підготовка до проведення чергового конкурсу на перевезення пасажирів на 
міських маршрутах. 

Очікувані результати:  
 підвищення якості надання послуг при перевезенні пасажирів; 
 підвищення безпеки руху міського пасажирського транспорту;  
 зменшення скарг пасажирів на незадовільний рівень транспортного 

обслуговування. 
Залізничний транспорт 

За показниками розвитку 2014 р. по Коростенській дирекції залізничних 
перевезень не забезпечено виконання планових показників.  

Кількість перевезених вантажів залишилась майже на рівні 2013 р. і становить 
17,68 млн. тонн. В той же час кількість перевезених пасажирів зменшилась на 11,5%, 
що безпосередньо пов’язано з підвищенням вартості проїзду та складною політично- 
економічною ситуацією в країні. 

 

Показники 2013 р. 2014 р. 
очік.вик. 

2015 р. 
прогноз 

2015 р. у % 
до 2014 р. 

Кількість перевезених вантажів, млн. тонн 17,4 17,7 18,0 102,0 
Кількість перевезених пасажирів, млн. осіб 12,0 10,7 10,0 94,0 

Сума заборгованості на відшкодування витрат за пільгові перевезення 
залізничним транспортом у звітному 2014 р. складає 629,4 тис. грн., що майже на 50% 
менше порівняно з попереднім 2013 р. На 2015 р. потреба в коштах на компенсацію 
витрат за перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом  
збільшиться в 3,4 рази. 

Показники 2013 р. 2014 р.   
очік. викон. 

2015 р. 
прогноз 

2015 р.   
у % до 
2014 р. 

Заборгованість по компенсації витрат за 
пільгові перевезення, тис. грн. 1243,2 629,4 2170,0 345,0 

  Сума субвенції передбаченої на 2015 рік зменшиться на 41% і становитиме 600 
тис. грн. 
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Проблемні питання розвитку: 
 недосконалість системи компенсації витрат за пільгові перевезення пасажирів; 
 збитковість пасажирських перевезень у приміському сполученні; 
 застарілий стан рухомого складу, приладів, устаткування; 
 недостатній рівень професійної підготовки працівників. 

Основні напрями діяльності: 
 створення ПАТ «Укрзалізниця» з 01 січня 2015 року. Одним із головних 

завдань даної реформи є розділення адміністративного управління і господарської 
функції. 

 забезпечення безпечного і надійного перевезення вантажів та пасажирів 
залізничним транспортом відповідно до встановлених норм і стандартів; 

 забезпечення безкоштовного проїзду залізничним транспортом пільговим 
категоріям пасажирів в рамках виділених коштів субвенції з державного бюджету на 
компенсацію витрат; 

 оновлення рухомого складу, зокрема, вітчизняного виробництва; 
 підвищення рівня кваліфікації працівників. 

Очікувані результати: 
 виконання планових показників вантажо- та пасажирообігу; 
 забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті та належних умов для 

перевезення вантажів і пасажирів; 
 зменшення скарг пасажирів на незадовільний рівень транспортного 

обслуговування. 
Зв’язок та інформаційні технології 
У 2014 р. продовжилось зниження обсягів надання послуг стаціонарного 

телефонного зв’язку, що в першу чергу пов’язано з активним розвитком, наданням та 
розширенням послуг мобільних операторів. 

За даними  показників відокремленого підрозділу Коростенської дистанції 
сигналізації та зв’язку у 2014 р. надання послуг зв’язку зменшилось на 7% порівняно 
з попереднім роком. Забезпечення телефонними номерами жителів міста у звітному 
році скоротилось на 12%. 

В 2015 р. очікується зниження на 3% обох показників роботи даного 
підприємства. 
Показники розвитку Коростенської 

дистанції сигналізації та зв’язку  2013 р. 2014 р. 
очік. вик. 

2015 р. 
прогноз 

2015 р. у % до 
2014 р. 

Надання послуг зв’язку, тис. грн. 1398,0 1300,0 1265,0 97,0 
Забезпечення телефонними номерами 
жителів міста, одиниць 3143 2774 2700 97,0 

 
Проблемні питання розвитку: 

 зниження обсягів послуг стаціонарного телефонного зв'язку (в першу чергу, 
міжнародної та міжміської телефонії) внаслідок переходу великої кількості абонентів 
до операторів мобільного зв'язку; 

 зниження якості зв’язку; 
 повільне впровадження інформаційних технологій в усі сфери суспільного 

життя.  
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Основні напрями діяльності: 
 покращення якості надання та розширення послуг зв’язку; 
 популяризація сучасних видів послуг; 
 поступове впровадження інноваційних технологій, зокрема збільшення точок 

WI-FI; 
 подальший розвиток в місті широкосмугового доступу до мережі Інтернет; 
 збільшення видів надання послуг. 

Очікувані результати: 
 збільшення кількості користувачів;  
 розширення Інтернет-послуг та послуг, які надаються у відділеннях поштового 

зв`язку міста; 
 задоволення потреб населення у нових послугах; 

 підвищення якості послуг, що надаються. 
 
Поштовий зв'язок 
Обсяг надання універсальних послуг (пересилання поштової кореспонденції, 

посилок, передплата періодичних видань, тощо) в 2014 р. становив 887,2 тис. грн., що 
на 4% менше показника минулого року. За показниками розвитку послуги поштового 
зв’язку в звітному році мають тенденцію до поступового зменшення.  

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

 

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
прогноз 

2015 р. у %         
до 2014 р. 

Обсяги надання універсальних послуг 
поштового зв’язку, тис. грн. 925,4 887,2 792,5 89,0 

в т.ч. письмова кореспонденція, тис. грн.  634,9 626,3 583,0 93,0 
в т.ч. посилки, тис. грн.  190,8 192,3 177,3 92,0 
в т.ч. надання послуги з передплати 
періодичних видань, тис. грн.  99,7 68,6 32,5 47,0 

Всього послуг на одного жителя міста, грн. 6,7 14 6,17 44,0 
Впровадження інноваційних видів послуг, 
тис. одиниць 1,4 1,4 1,4 100,0 

в т.ч. кур’єрська доставка, тис. одиниць  1,4 1,4 1,4 100,0 
Проблемні питання розвитку: 

 обмеження фінансових можливостей дирекцій поштового зв’язку; 
 сільські відділення поштового зв’язку є збитковими; 
 скорочення робочих місць; 
 закриття нерентабельних відділень; 
 нерентабельність надання послуг з виплати пенсій, допомог, торгівлі товарами 

широкого вжитку малозахищеним верствам населення (пенсіонерам,інвалідам, 
ветеранам); 

 небезпека роботи листонош. 
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Основні напрями діяльності: 
 виділення приміщень для розташування відділень у новобудовах; 
 підбір кадрів для роботи в об’єктах поштового зв’язку; 
 створення рівних умов для роботи пошти і банківських структур в частині 

виплат і доставки пенсій та грошових допомог; 
 впровадження інноваційних видів послуг; 
 проведення роботи з укріплення стаціонарних відділень поштового зв’язку; 
 забезпечення листонош засобами індивідуального захисту. 

Очікувані результати: 
 збереження та розвиток мережі об’єктів поштового зв’язку; 
 забезпечення потреб населення на належному рівні послугами поштового 

зв’язку.  
6. Фінансово-бюджетна політика 

Податкові надходження 
Протягом січня-грудня 2014 р. до зведеного бюджету по місту Коростеню 

надійшло 172,9 млн.грн., що на 1,1% більше планових показників та на 3,8% більше 
надходжень в аналогічному періоді 2013 р.  

Основні напрями діяльності:  
 забезпечення повного та своєчасного надходження податків та платежів до 

Державного і місцевого бюджету; 
 своєчасне бюджетне відшкодування податку на додану вартість, у тому числі 

автоматичне бюджетне відшкодування, згідно з вимогами Податкового кодексу 
України та недопущення виникнення заборгованості бюджету з відшкодування 
податку; 

 поліпшення якості надання послуг, через якісну роботу Центру обслуговування 
платників податків. 

Очікувані результати: 
Згідно з прогнозними показниками в 2015 р. бюджетні надходження до 

Державного бюджету становитимуть 57,5 млн.грн., що на 5,5 % більше показника 
2014 р.  

 
Показники 

2013 р. 2014 р.  2015 р. 
прогноз 

2015 р. у 
% до 

2014 р. 
Надходження до Державного бюджету 
податків та платежів, млн.грн., в т.ч.  51,9 54,5 57,5 105,5 

податок на додану вартість, млн.грн. 29,5 32,6 35,0 107,4 
податок на прибуток, млн.грн.  18,5 10,9 13,5 123,8 

Міський бюджет  
Доходи, що закріплюються за міським бюджетом та враховуються при 

визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (I кошик) доведені Міністерством 
фінансів України та затверджені міською радою в сумі 72,0 млн. грн.  виконані  на  
98,7% (-941,1 тис. грн.). Фактичне надходження доходів становить 71,1 млн. грн. 
Порівняно з 2013 роком надходження збільшились на 2,3 млн. грн., або становлять 
103,3 відсотків. 

Проблемні питання розвитку:  
 податкова база міста не спроможна забезпечити доведені Міністерством 

Фінансів України показники надходжень; 
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 зменшення надходжень до міського бюджету відбувається за рахунок 
зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб в результаті скорочень 
працівників на підприємствах, ліквідації підприємств, не здійснення своєї діяльності 
через відсутність замовлень тощо; 

 після зростання цін на природний газ та електроенергію недостатність по 
енергоносіях та комунальних послугах в бюджетній сфері становить 3112,6 тис.грн., 
на покриття якої необхідна дотація з державного бюджету. 

Очікувані результати: 
Планується забезпечити своєчасну та у повному обсязі виплату заробітної 

плати працівникам бюджетної сфери. 
 

Показники Одиниця 
виміру 

2013 р. 2014 р.  2015 р. 
прогноз 

2015 р. 
у % до 
2014 р. 

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ      
Доходи місцевого бюджету (без 
трансфертів з держбюджету) млн. грн. 100,9 103,0 84,0 81,6 

Обсяг бюджету розвитку  млн. грн. 10,4 13,6 9,9 72,8 
Питома вага бюджету розвитку у 
загальному обсязі місцевого 
бюджету 

% 
10,3 13,2 11,8 Х 

Видатки місцевого бюджету, всього млн. грн. 240,1 271,4 277,1 104,2 
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ      

Державне управління  млн. грн. 7,6 8,1 9,1 112,3 
Правоохоронна діяльність та 
забезпечення безпеки держави 

млн. грн. 1,2 1,0 1,0 100,0 

Освіта  млн. грн. 82,3 82,1 90,8 110,6 
Охорона здоров'я  млн. грн. 43,4 43,2 46,2 106,9 
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення  

млн. грн. 77,6 84,6 101,1 119,5 

Житлово-комунальне господарство  млн. грн. 6,0 23,4 10,5 44,9 
Культура і мистецтво  млн. грн. 8,3 8,9 8,6 96,6 
Засоби масової інформації  млн. грн. 1,0 0,9 1,2 133,3 
Фізична культура і спорт  млн. грн. 2,2 3,1 3,6 116,1 
Будівництво  млн. грн. 1,3 1,7 2,0 117,6 
Транспорт, дорожнє господарство, 
зв'язок, телекомунікації та 
інформатика  

млн. грн. 5,6 8,5 2,2 25,9 

Інші послуги, пов'язані з 
економічною діяльністю  

млн. грн. 2,6 3,9 1,0 25,6 

 
7. Управління об’єктами комунальної власності 

За звітний період  приватизовано 23 та відчужено 1 об’єкт  комунальної 
власності та  перераховано до міського бюджету 2237,4 тис.грн.  

Найбільшим приватизованим  об’єктом  є комплексно приватизовані 12  
нежитлових   будівель   та   споруд  колишньої   виробничої   бази  загальною площею 
3232,3 м2 по вул. Шатрищанській.  
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В оренді юридичних та фізичних осіб-підприємців перебуває 159 приміщень 
комунальної власності. До бюджету від оренди майна очікується надходження у сумі 
768,4  тис.грн. 

Проблемні питання розвитку: 
 тривалість  та складність передачі об’єктів  нерухомості з державної до 

комунальної власності, таких,  як будівлі та споруди  військового  містечка  № 8 м. 
Коростень, вул. Жовтнева, 3, що перебувають в управлінні Міністерства оборони 
України, будівель спортивного призначення, що перебувають в управлінні  
Міністерства  інфраструктури України; 

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

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

Основні напрями діяльності: 
 проведення планової приватизації об’єктів комунальної власності  та контроль  

за виконанням умов договорів купівлі-продажу; 
 надання в оренду об’єктів комунальної власності та контроль за ефективним  

використанням  комунального майна; 
 забезпечення інформаційної відкритості процесів при управлінні комунальним 

майном. 
Інструмент виконання:  
Загальноміська програма управління об’єктами комунальної власності  в місті 

Коростень на 2015-2017 роки. 
Очікувані результати:  

 від приватизації об’єктів комунальної власності надходження до  міського 
бюджету становитимуть 300,0 тис. грн.;   

 від оренди 156 об’єктів комунальної власності бюджетні надходження 
становитимуть 600,0 тис.грн.;  

 продовжена робота з боржниками, з метою зменшення заборгованості по 
оренді.   
 

Показники  2013 р. 
 

2014 р. 
 

2015 р. 
прогноз 

2015 р. у % 
до 2014 р. 

Кількість приватизованих  та відчужених 
об’єктів  комунальної власності, од   5 24 3 12,5 

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

488,3 2237,4 300,0 13,4 

Кількість об’єктів переданих в оренду, од.   163 159 156 98,1 
Загальною площею, тис.кв.м  31,8 31,4 31,0 98,7 
Орендні надходження, тис.грн.   664,0 607,3 600,0 98,8 
Заборгованість  по орендним платежам, міс.   0,7 0,5 0,5 100,0 
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8. Інвестиційна політика 
В місті продовжує проводитися політика в напрямку залучення нових 

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

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

Проблемні питання розвитку:  
 недостатня кількість дієвих важелів стимулювання інвестиційної діяльності; 
 невдосконаленість законодавства щодо розвитку індустріальних парків в 

Україні; 
 складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам для 

здійснення господарської діяльності;  
 нестабільність і непередбачуваність податкової системи, що призводить до 

високих податкових ризиків для бізнесу й обмежує можливість середньо- і 
довгострокового планування; 

 недосконалість механізмів державно-приватного партнерства. 
Основні напрями діяльності:  

 створення інвестиційного паспорту міста; 
 підвищення інвестиційної привабливості міста за рахунок функціонування  

стабільного економічного середовища; 
 інвентаризувати старопромислові зони на території міста; 
 систематичне оновлення баз даних інвестиційних пропозицій у пріоритетних 

сферах інвестування, вільних об’єктів нерухомості, земельних ділянок тощо; 
 пошук керуючої компанії для подальшого розвитку  індустріального парку 

«Коростень»; визначити небажані види діяльності на території Парку; 
 участь в інвестиційних форумах, ярмарках, семінарах та конференціях  в 

Україні та за кордоном. 
Інструмент виконання: 
Загальноміська програма по залученню інвестицій та просування позитивного 

іміджу міста  Коростеня  на 2015-2017 роки. 
Очікувані результати:  

 збільшення обсягу загальних інвестицій в основний капітал та прямих 
іноземних інвестицій в економіку міста; 

 інвестиційний паспорт міста внесений до Інтерактивної інвестиційної карти 
України;   

 покращення  інвестиційного рейтингу м. Коростеня; 
 розвиток території  індустріального парку «Коростень»; 
 створений реєстр старопромислових зон міста та підготовлені інвестиційні 

пропозиції. 
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9. Розвиток підприємництва 
На кінець 2014 р. в місті зареєстровано 811 юридичних осіб та 3031 суб’єкт 

підприємницької діяльності-фізична особа. Фактично здійснюють свою діяльність 
66% підприємців.  В зв’язку з прийняттям Закону України щодо спрощення 
процедури припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, у 
липні 2014 р. було припинено діяльність 620 підприємців, які фактично не проводили 
свою діяльність. 

Через єдиний дозвільний офіс, на кінець 2014 р. видається 12 видів документів 
дозвільного характеру. Кількість звернень суб’єктів господарювання та кількість 
виданих документів дозвільного характеру зменшилась майже в 2 рази, в зв’язку зі 
спрощенням дозвільних процедур на законодавчому рівні та скасуванням деяких 
дозволів. 

Проблемні питання розвитку: 
 недосконалість та обтяжливість діючої системи оподаткування та 

загальнообов’язкового соціального страхування для суб’єктів малого 
підприємництва; 

 часті зміни норм законодавства щодо ведення бізнесу; 
 низькі можливості доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до 

кредитних ресурсів; 
 низька освіченість підприємців з різних аспектів діяльності, та не бажання 

приймати участь в семінарах та тренінгах на дану тематику; 
 слабкість матеріальної та  технічної складових діяльності малого 

підприємництва; 
 нерозвиненість інфраструктури підтримки підприємництва та відсутність 

державного стимулювання її розвитку. 
  Основні напрями діяльності:   

 створення сприятливого середовища для здійснення підприємницької 
діяльності; 

 підготовка кадрів для сфери підприємництва, підвищення рівня правових та 
економічних знань підприємців; 

 впровадження навчальних програм з підприємництва в школи міста; 
 інформаційно-консультативна підтримка суб’єктів підприємництва (створення 

Центру підтримки бізнесу); 
 створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення інвестицій у 

виробничу та інноваційну сферу; 
 підвищення рівня зайнятості населення міста, шляхом орієнтації на 

самозайнятість. 
Інструменти виконання: 
Загальноміська програма по підтримці розвитку малого підприємництва в м. 

Коростені  на 2015-2017 роки. 
 
Очікувані результати:  

 покращення підприємницького середовища шляхом проведення заходів з 
дерегуляції підприємницької діяльності;  

 підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня кадрів для сфери малого та 
середнього підприємництва;   

 збільшення кількості малих підприємств; 
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 збільшення кількості зайнятих працівників у малому та середньому 
підприємництві; 

 зростання податкових надходжень  до бюджетів усіх рівнів; 
 дотримання законодавства щодо здійснення регуляторної політики; 
 створення та забезпечення функціонування інформаційно-консультаційного 

пункту в рамках проекту технічної допомоги «Розвиток місцевого потенціалу для 
підтримки малого та середнього підприємництва на територіях, що постраждали від 
Чорнобильської катастрофи, шляхом розбудови місцевої інфраструктури підтримки 
бізнесу» (Польська Агенція Розвитку Підприємництва та Програма розвитку ООН). 

Показники 2013 р. 2014 р.  2015 р.  
прогноз 

2015 р.  
у % до 
2014 р. 

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності 
- юридичних осіб 

782 811 830 102,3 

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності 
- фізичних осіб 

3854 3031 3040 100,3 

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

19 
254,7 

27 
405,8 

24 
316,0 

88,9 
77,9 

 
10.  Торгівля, громадське харчування та побутові послуги 

Роздрібний товарообіг за 2014 р. розрахунково складатиме 560 млн. грн. або 
8600 грн. на душу населення, що практично відповідає показникам 2013 р., з яких 
54% припаде на продовольчі товари, 46% – непродовольчі товари.   
  Реалізація платних послуг населенню до кінця 2014 р. розрахунково 
складатиме 65 млн. грн. або 994 грн. на душу населення, що на 18% більше, ніж в 
2013 р. Зростання відбудеться за рахунок підвищення цін. Рівень інфляції на  
споживчому ринку міста за 2014 р. перевищить 21%.  
 За захистом своїх прав до виконавчого комітету Коростенської міської ради в 
2014 р. звернулось 236 споживачів, що на 7% більше, ніж в 2013 р. Переважна 
більшість звернень стосувалась ремонту побутової техніки, мобільних телефонів та 
неякісної установки вікон. 
 Проблемні питання розвитку: 
 Зниження цін не очікується. Падіння світових цін на нафту не призведе до 
зниження вартості пального із-за дефіциту валюти. На ріст цін на споживчому ринку 
міста впливатиме вартість зерна урожаю 2014 р., яка вище минулорічного на 40%. 
 Галузь торговельного та побутового обслуговування міста чекає на зміни на 
краще в оподаткуванні та спрощенні звітності у 2015 р.  Із-за частих змін і доповнень 
до законодавства  та великого податкового навантаження (28 податкових платежів  
забирають приблизно 54% доходу) відкриття нових великих об’єктів торгівлі не 
очікується.  
 Основні напрями діяльності: 
 Реорганізація та консолідація діючих магазинів та аптечних закладів.  
 Очікувані результати: 

 зростання товарообігу по м. Коростень в 2015 р. не очікується у зв’язку зі 
зменшенням платоспроможності населення; 

 єдиний сегмент торгівлі, який зріс у 2014 р., і розвиватиметься надалі – це 
інтернет-торгівля; 
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 збільшиться продаж дешевих товарів, розшириться мережа майстерень з 
ремонту побутової техніки, мобільних телефонів та взуття. 
 

11. Демографічна ситуація 
 В демографічному розвитку міста спостерігається позитивна тенденція до 

збільшення народжуваності, хоча показник смертності досі його перевищує. 
Відбулись зміни і в міграційних процесах. В порівнянні з попереднім роком кількість 
прибулих і вибулих громадян скоротилась в 1,2 рази. При цьому міграційний приріст 
зменшився в 2 рази.   

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

захворювань жителів міста; 
 продовжують турбувати показники смертності дітей до 1 року; 
 старіння населення та зниження рівня життя населення. 

Основні напрями діяльності: 
 подолання тенденції збільшення рівня смертності населення над 

народжуваністю; 
 забезпечення якості життя та створення сприятливого середовища для 

демографічного відтворення населення;   
 зниження рівня малюкової смертності; 
 популяризація здорового способу життя. 

 Очікувані результати:  
 Очікується, що за підсумками 2015 р. чисельність постійного населення м. 
Коростеня становитиме приблизно 65,7 тис. чоловік. 

Показники 
 

2013 р. 
 

2014 р. 
очік.вик. 

2015 р. 
прогноз 

2015 р.  у % 
до 2014 р. 

Середньорічна чисельність постійного 
населення, тис. чол. 65,7 65,6 65,7 100,2 

Середньорічна чисельність наявного 
населення, тис. чол. 65,5 65,4 65,5 100,2 

Кількість народжених,  осіб 678 720 725 100,7 
Кількість померлих, осіб 963 980 970 99,0 
Природне скорочення, осіб -285 -260 -245 94,2 
Міграція населення (всі потоки), одиниць +236 +120 +190 158,3 

 

12.  Грошові доходи та заробітна плата 
В 2014 р. середньомісячна заробітна плата по місту становила 2900 грн., що на 

2,0% більше, ніж в 2013 р., та на 5% більше середньомісячної заробітної плати по 
області. Розмір мінімальної заробітної плати залишився незмінним з 2013 р. – 1218 
грн.  

На кінець 2014 р. існує заборгованість з виплати заробітної плати, 67% якої 
належить підприємству банкруту.  

Згідно з вибірковими дослідженнями умов життя домогосподарств в цілому по 
області у 2014 р. на 9% знизились їх сукупні доходи та на 12% сукупні витрати. 

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

громадського харчування; 
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 виплата заробітної плати в «конвертах» без сплати відповідних відрахувань до 
бюджетів, внаслідок великого навантаження на фонд заробітної плати; 

 своєчасність виплати заробітної плати на підприємствах міста. 
Основні напрями діяльності:  

 своєчасність виплати суб’єктами господарювання заробітної плати в розмірі не 
меншому ніж законодавчо встановлений мінімальний розмір; 

 поліпшення матеріального та соціального становища працюючих громадян; 
 попередження виникнення заборгованості з виплати заробітної плати; 
 здійснення контролю за дотриманням законодавства з праці; 
 робота міської комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної 

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

 підвищення середньої заробітної плати протягом 2015 року планується за 
рахунок розвитку галузей економіки міста, створення нових робочих місць. 

Очікувані результат: 
 відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2015 рік» мінімальна 

заробітна плата залишиться на рівні 2014 року – 1218 грн., а з 1 грудня 2015 р. 
становитиме 1378 грн.; 

 середній річний дохід в розрахунку на одного жителя міста в 2015 р. 
становитиме 17,4 тис. грн. 

В основному зростання середнього доходу жителів міста у порівнянні з 2014 р. 
відбудеться за рахунок збільшення соціальних виплат, а саме субсидій – в 2,5 рази.  
Також, в 2015 р. збільшаться державні соціальні допомоги – на 2,6%, виплати з Фонду 
соціального страхування на випадок безробіття – на 18,6%, з Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності – 2,5%, з Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві – на 8,1%, пенсійне забезпечення 
– на 6,8%. При цьому фонд оплати праці по місту збільшиться лише на 1,6%.  

Таким чином, в структурі доходу населення як і в 2014 р. переважають 
державні соціальні допомоги. 

Показники 
 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

прогноз 

2015 р.  у 
% до 

2014 р. 
Річний дохід в розрахунку на одного 
жителя, тис. грн 

 
15,4 

 
16,6 

 
17,4 

 
104,8 

Середній розмір заробітної плати по 
місту, грн.  

 
2846,0 

 
2900,0 

 
2950,0 

 
101,7 

Розмір мінімальної заробітної плати, 
грн. 

1218,0 1218,0 1378,0 100,0 

 відповідно до прогнозу Украналітцентру загалом по Україні реальні доходи 
населення в 2015 р. скоротяться на 15-20%, оскільки об’єми випуску промислової 
продукції зменшаться на 20%, що може спричинити і зростання безробіття до 16%. 

13.  Зайнятість населення та ринок праці 
Протягом року послугами служби зайнятості скористались 3,7 тис. громадян. 

Працевлаштовано 1,8 осіб, в тому числі 27 безробітних отримали одноразову 
допомогу для започаткування власної справи, 28 безробітних працевлаштовані на нові 
робочі місяця з проведенням компенсації роботодавцю єдиного соціального внеску на  
загальнообов’язкове державне страхування. Навантаження на одне вільне робоче 
місце – 5 осіб. 
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Проблемні питання розвитку: 
 невідповідність професійно-кваліфікаційному складу безробітних, наявного 

досвіду вимогам роботодавців; 
 відсутність спеціалістів робітничих професій; 
 низький рівень мотивації до праці; 
 низький рівень працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення 

(інвалідів, молоді, випускників навчальних закладів, жінок, які мають дітей до 6 
років). 

Основні напрями діяльності: 
 підвищення особистої конкурентоспроможності незайнятих громадян на ринку 

праці; 
 розвиток підприємництва і сприяння самозайнятості населення; 
 зміцнення взаємодії  з соціальними партнерами, роботодавцями, пошук нових 

механізмів співпраці; 
 сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту та не здатні 

на рівних умовах конкурувати на ринку праці; 
 легалізації зайнятості населення. 

 
Інструменти виконання: 
Програма зайнятості населення м. Коростень на 2013-2017 роки. Фінансування 

розроблених заходів та напрямів буде проводитись за рахунок коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, а 
в частині фінансування громадських робіт з міського бюджету. 

 
Очікувані результати: 

 сприяння працевлаштуванню 1,9 тис. осіб; 
 забезпечення виплати одноразової допомоги для започаткування власної 

справи 24 безробітним; 
 забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації 311 особам; надання профорієнтаційних послуг більше 5,6 тис. особам, 
залучення до громадських робіт 80 осіб;  

 адресність профорієнтаційних і консультаційних послуг населенню і 
роботодавцям з урахуванням особливостей на ринку праці. 
 
 

Показники 2013 р. 2014 р.  
2015 р. 

прогноз 
2015 р. у % 
до  2014 р. 

Вивільнення працівників, осіб 57 0 10 - 
Пропозиція робочої сили, осіб 978 1087 1040 95,7 
Попит робочої сили, осіб 186 195 205 105,1 
Навантаженість на одне робоче місце 5 5 5 100 
Одноразову допомогу для започаткування 
власної справи отримали, осіб 19 27 24 88,9 
Виплачено одноразової допомоги  для 
започаткування власної справи, тис. грн. 254,7 405,8 316,0 77,9 
Виплачено з фонду соціального страхування 13176,09 15247,3 18090,9 118,6 
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14. Соціальний захист населення 

Державна політика в галузі соціального захисту населення спрямована на 
соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення, а саме: ветеранів війни і 
праці, інвалідів, малозабезпечених, одиноких непрацездатних громадян, а також осіб, 
що переселилися зі східних регіонів України.  

 
Проблемні питання розвитку: 

 недосконалість новоприйнятого законодавства, що стосується оздоровлення 
громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,  що спричинило 
обурення та збільшення кількості звернень до вищестоящих інстанцій та Урядової 
гарячої лінії;   

 обмеженість коштів з державного бюджету, передбачених для фінансування 
пільг на житлово-комунальні послуги, транспорт та зв'язок, в результаті чого існує 
заборгованість по відшкодуванню підприємствам-надавачам послуг коштів за надані 
послуги пільговій категорії населення міста; 

 відсутність повноважень впливати на усунення порушень, що виявляються під 
час перевірок законодавства про працю на підприємствах. 

 
 
 
 
 
 

застрахованим особам коштів, тис. грн. 
Середній розмір виплати по безробіттю, грн. 

1025,2 1096,6 1104,9 100,8 

3882 3696 3973 107,5 

Чисельність громадян, які скористались 
послугами служби зайнятості: 
- протягом періоду 
- станом на 01.01.14 (01.01.15)(01.01.16) 722 1560 1560 100,0 

3067 3045 3250 106,7 

Чисельність безробітних громадян, які 
перебували на обліку в державній службі 
зайнятості: 
- протягом періоду 
- станом на 01.01.14 (01.01.15)(01.01.16) 978 1087 1090 100,3 

1733 1820 1890 103,8 
917 1169 1170 100,1 

Працевлаштовано за сприянням служби 
- незайнятих громадян 
- безробітних, в т.ч. 
- молодь 521 632 655 103,6 

 
11175 11028 11100 100,6 

Центром зайнятості надано 
- профорієнтаційних послуг 
- особам 4735 5523 5600 101,4 
Всього проходило профпідготовку, 
перепідготовку або підвищення кваліфікації за 
направленням центру зайнятості 230 308 311 101,0 
Залучено до участі в оплачуваних громадських 
роботах, осіб 69 74 80 108,1 
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Основні напрямки діяльності:  
 реалізація запланованих на 2015 р. заходів Програми «Турбота» щодо 

соціального захисту ветеранів війни, праці, інвалідів та надання підтримки і 
необхідної допомоги громадським організаціям та товариствам; 

 проведення виїзних прийомів громадян в віддалених районах міста, надання їм 
консультацій та роз’яснень щодо діючого законодавства, а також по питаннях виплат 
державних соціальних допомог, субсидій і компенсацій; 

 здійснення контролю щодо дотримання законодавства з питань охорони праці 
та оплати праці.  

 Інструменти виконання: 
 Програма «Турбота» 

Очікувані результати: 
 виконання заходів Програми «Турбота» забезпечить можливість отримати 

соціально незахищеним громадянам міста Коростеня різні види додаткових допомог, 
що дозволить пом’якшити соціальну напругу; 

 житлову субсидію отримають 3250 коростенців, на суму 10,5 млн. грн; 
 збільшення розміру по всіх видах соціальних допомог на 20,6% в порівнянні з 

2014 р. 
Показники Одиниця 

виміру 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
прогноз 

2015  р. у %  
до 2014  р. 

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

осіб 6292 3840 3955 103,0 

Видатки бюджету на надання допомоги сім'ям з 
дітьми млн.грн. 39,4 42,6 21,9 51,0 
Кількість одержувачів державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям осіб 35 269 275 102,0 
Видатки бюджету на надання державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям  млн.грн. 0,75 3,1 6,6 212,9 
Кількість одержувачів тимчасової державної 
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів 

осіб 124 223 230 103,0 

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

млн.грн. 0,7 0,84 0,96 114,0 

Кількість одержувачів державної соціальної 
допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам осіб 893 987 995 101,0 
Видатки бюджету на надання державної соціальної 
допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам млн.грн. 12,3 13,7 32,3 236,0 
Кількість одержувачів житлових субсидій  осіб 2505 2723 3250 119,0 
Середній розмір субсидій грн. 175,0 172,0 190,0 110,5 
Видатки бюджету на надання житлових субсидій млн.грн. 4,2 4,2 10,5 250,0 
Кількість пільгової категорії громадян, інформація 
про яких внесена до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру пільговиків (ветерани 
війни, праці, громадяни, які постраждали внаслідок 
аварії на ЧАЕС та інші пільговики)  

осіб 37918 39633 40360 102,0 

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

млн.грн. 15,0 15,3 24,0 157,0 

Кількість одержувачів компенсаційних виплат – 
фізичних осіб, які надають соціальні послуги 
інвалідам та громадянам похилого віку (згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 
29.04.2004 №558) 

осіб 291 395 450 114,0 
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Видатки місцевого бюджету на надання 
компенсаційних виплат – фізичним особам, які 
надають соціальні послуги інвалідам та громадянам 
похилого віку (згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.04.2004 №558) 

млн.грн. 0,7 0,5 0,5 100,0 

Пенсійне забезпечення 
На кінець 2014 р. заборгованість по виплаті пенсій відсутня. Середньорічна 

кількість одержувачів пенсій складає 22,3 тис. осіб. Середній розмір пенсії – 1484,3 
грн.  

Проблемні питання розвитку: 
 наявність значної заборгованості із страхових внесків на загальнообов’язкове 

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

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

Основні напрями діяльності: 
 своєчасний перерахунок визначених на державному рівні пенсій та допомог; 
 вжиття заходів щодо скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом 

України. 
Очікувані результати: 
Розмір середнього пенсійного забезпечення збільшиться на 0,9 % і становитиме 

1498,45 грн.  

Найменування показника 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
прогноз 

2015 р. у % 
до 2014 р. 

Загальна потреба в коштах на виплату пенсій та 
грошової допомоги, млн.грн.  404,3 418,7 447,2 106,8 

Середньорічна кількість одержувачів пенсій, 
тис.чол.   22,4 22,3 22,3 100,0 

Середньомісячний розмір пенсій по місту, грн.  1445,06 1484,32 1498,45 100,9 
Діяльність соціальних закладів 
Для підтримки життєдіяльності та соціальної активності пенсіонерів, осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, ветеранів війни та праці в місті діє 
Територіальним центр соціального обслуговування.  

Проблемні питання розвитку: 
Недостатня матеріально-технічна база, недофінансування відповідно потреб, не 

дає можливості розвитку та запровадження нових видів послуг, інноваційних моделей 
роботи, придбання для соціальних робітників спецодягу, виплати грошової 
компенсації за проїзд, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування 
підопічних. 

Основні напрями діяльності: 
 реалізація державної політики у сфері соціального обслуговування (надання 

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

потреб у соціальному обслуговуванні та наданні соціальних послуг; 
 робота з ветеранськими організаціями, громадськими об'єднаннями, 

підтримання зв'язків з релігійними організаціями, з метою виявлення та спільного 
надання допомоги інвалідам та одиноким громадянам похилого віку. 
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Товариство Червоного Хреста планує й надалі проводити заходи, спрямовані 
на поліпшення умов життя соціально-незахищених верств населення та підтримувати 
співпрацю з Територіальним центром соціального обслуговування щодо медичного 
та соціально-побутового обслуговування конкретних громадян. 

У Госписі Святої Єлени для покращення надання медико-соціальної допомоги 
хворим в 2015 р. планується встановити систему очищення повітря та  ВЕБ-камери. 

 
15.  Охорона здоров’я населення 

Коростенська Центральна міська лікарня в поточному році продовжувала 
стабільно працювати, приділяючи постійну увагу покращенню надання медичної 
допомоги населенню як міста, так і району. 

Проблемні питання розвитку: 
 показник малюкової смертності перевищує середньо обласний  та є найвищим 

в області; 
 проблема онкологічної патології, показник поширеності та захворюваності 

якою практично перевищують середні по області; 
 значний відсоток захворювань виявляється у занедбаних стадіях, що значно 

впливає на ефективність медичної допомоги та якість життя пацієнтів; 
 не вирішеною залишається проблема  забезпечення ЦМЛ ренген-обладнанням; 
 забезпеченість ліжками денного стаціонару найнижча в області; 
 обмежене бюджетне фінансування. 

 Основні напрями діяльності: 
 подальший розвиток первинної медико-санітарної допомоги (поліпшення 

матеріально-технічної бази, кадрове забезпечення);  
 забезпечити  стабільне  функціонування  всіх  підрозділів  ЦМЛ  та  надання  

належного  рівня меддопомоги населенню; 
 підвищення ефективності та якості надання швидкої та невідкладної медичної 

допомоги; 
 удосконалення системи перинатальної охорони плода, розвитку перинатальних 

технологій, підвищення якості медичних послуг, що надаються дітям; 
 цілеспрямована профілактична робота медперсоналу щодо раннього виявлення 

соціально-небезпечних захворювань (ВІЛ/СНІД, туберкульоз, онкологічні та серцево-
судинні захворювання) з метою профілактики інвалідизації та передчасної смертності 
населення;  

 активне впровадження нових медичних технологій, шляхом технічного 
переоснащення закладів, підготовки і навчання кадрів;  

 поліпшення проведення профілактичних оглядів та диспансерного 
спостереження населення; 

 активізувати  залучення  позабюджетних  коштів  за  рахунок  платних  послуг; 
 продовжувати  співпрацю  з  іншими  закладами  охорони  здоров'я  у  межах  

єдиного  медичного  простору  міста; 
 продовжувати  співпрацю  зі  страховими  компаніями, сприяння  розширення  

співпраці  страхових  компаній  та  підприємств  міста  для  укладання  між  ними  
колективних  договорів  страхування  здоров'я  працюючих. 
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Інструменти виконання: 
 Державна  програма  «Репродуктивне  здоров’я  нації»  на  період  до  2015  р. 
 Регіональна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 

2016 року. 
 Обласна комплексна програма протидії захворювання на туберкульоз до 

2016 року. 
 Загальнодержавна  програма  імунопрофілактики та захисту населення  від 

інфекційних хвороб на 2009-2015 роки. 
 Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації  Конвенції 

ООН про права дитини» на період до 2016 року. 
 Міська  програма  удосконалення надання медичної допомоги  населенню міста 

Коростеня на 2012-2015 роки. 
Очікувані результати: 

 якісне та вчасне  надання  медичної допомоги; 
 зниження показника розповсюдження захворюваності; 
 зниження показника смертності населення, в тому числі малюкової; 
 покращення  умов  праці  медичних працівників; 
 освоєння  та  впровадження  в  травматологічному  відділенні  методики  

протезування  кульшових  суглобів; 
 розширення  спектру  малоінвазивних  операцій  за  рахунок  гінекологічних. 

   

16.  Освіта і наука 
Навчально-виховні заклади протягом року працювали над реалізацією завдань 

забезпечення стабільного функціонування та стратегічного розвитку освіти  міста.   
Функціонує стала мережа дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, 

які забезпечують належний рівень освіти. 
Триває робота (ІІ етап) по виготовленню проектно-кошторисної документації 

для будівництва нового дошкільного закладу.  
ПТУ №16 проведений масштабний моніторинг ринку праці, підписані 12 

договорів з підприємствами регіону на замовлення робітничих кадрів на 150 учнів.   
Проблемні питання розвитку: 

 перевантаження дошкільних навчальних закладів; 
 охоплення до 85% дітей дошкільного віку та 100% дітей 5-річного віку 

дошкільною освітою; 
 наявність двох змін у роботі окремих загальноосвітніх шкіл; 
 високий ступінь зношеності матеріально-технічної та спортивної бази, 

навчального приладдя, інвентарю та меблів в навчальних закладах міста 
 неналежне фінансування галузі; 
 відсутність гарячого харчування дітей, постраждалих від Чорнобильської 

катастрофи, у загальноосвітніх навчальних закладах через невиконання договору 
переможцем торгів послуги з харчування; 

 відсутність гуртожитку для ПТУ №16, що є одною з основних причин недобору 
учнів, в тому числі і на державне замовлення. 

Основні напрями діяльності:  
 створення сучасної бази для розвитку та удосконалення освіти; 
 оптимізація управління та організаційної структури системи освіти з 

урахуванням підвищення рівня суспільної мобільності, підвищення економічності та 
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результативності системи освіти, її вплив на ринок праці; 
 удосконалення використання традиційних джерел бюджетного, економічного, 

ресурсного, матеріально-технічного та комп’ютерного інформаційного забезпечення 
освіти; залучення позабюджетних коштів на розвиток освіти; 

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

 порушити клопотання перед вищими органами влади щодо передачі 
повноважень по здійсненню державних закупівель послуги з харчування дітей, 
постраждалих від Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах, розташованих 
на території радіоактивного забруднення, генеральному замовнику органу місцевого 
самоврядування; 

 пропагування передового педагогічного досвіду кращих педагогів міста через 
друк в періодичних освітянських виданнях області та країни; 

 співпраця ПТУ №16 з підприємствами міста, зокрема ПАТ «Хіммаш», по 
розробці Державних стандартів професійно-технічної освіти по професіям: слюсар із 
складання металевих конструкцій та слюсар-електромонтажник; 

 поглиблення міжнародного співробітництва всіх ланок освітнього процесу, 
налагодження багатосторонніх зв’язків освітянських закладів і установ у реалізації 
міжнародних навчальних і наукових проектів, діяльності молодіжних організацій 
(Норвегія, Франція, Англія, Італія, Польща, Німеччина). 

Інструменти виконання: 
 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. 
 Програма розвитку дошкільної освіти м. Коростеня на період до 2017 року. 
 Національна програма «Діти України». 
 Програма розвитку освіти м. Коростеня на 2011-2015 роки. 
 Програма забезпечення пожежної безпеки навчально-виховних закладів та 

установ освіти м. Коростеня на 2011-2015 роки. 
 Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини на 2011-2016 роки». 
 Комплексна програма профілактики злочинності в місті Коростені на 2011-

2015 роки. 
 Стратегія розвитку правової освіти населення Житомирської області на 2011-

2015 роки. 
 Програма розвитку позашкільної освіти м. Коростеня на період до 2019 року. 

Очікувані результати: 
 збільшення охоплення дітей дошкільною освітою до 85%, дітей п’ятирічного 

віку до 100%, шляхом відкриття дошкільних груп за рахунок виведення 1 класів до 
загальноосвітніх шкіл; 

 розпочати будівництво нового дошкільного закладу; 
 переведення класів другої зміни за рахунок вивільнених приміщень; 
 збільшення кількості учнів, охоплених позашкільною освітою, за рахунок 

створення нових гуртків різних напрямків; 
 поповнення матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів 

технологічним і холодильним обладнанням, меблями, комп’ютерною технікою. 
 ПТУ №16: 

 впровадження нової професії «Маляр-штукатур. Лицювальник. Плиточник»; 
 створення музею технічної творчості та декоративно-ужиткового мистецтва. 
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17.  Культура, туризм, екскурсійна діяльність 

В звітному році в місті велика увага приділялась проблемам збереження 
історико-культурної спадщини. В рамках розвитку туризму туристично-
інформаційним центром надавались інформаційні та екскурсійні послуги для гостей 
міста, а також супроводжувались туристичні групи, які перебували в місті під час 
проведення загальноміських заходів. Забезпечувалось проведення загальноміських і 
державних заходів та свят, міжнародних і всеукраїнських конференцій та фестивалів. 

В Централізованій бібліотечній системі створена «Школа освіти протягом 
життя», де люди пенсійного віку навчаються роботі з ПК, скайпом та пошуком 
потрібної інформації через мережу інтернет.  
 Проблемні питання розвитку: 

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

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

 
 Основні напрями діяльності:  

 організація та проведення загальноміських і державних свят та заходів;  
 продовження вивчення наявних міських ресурсів для залучення в туристичну 

інфраструктуру; 
 проведення круглих столів для розробки та впровадження єдиної системи та 

стандартів надання туристичних послуг;   

Показники 2013 р. 
 

2014 р. 
 

2015 р. 
прогноз 

2015 р. у % 
до 2014 р. 

Кількість навчальних закладів, од. 
в них учнів, осіб 
вчителів, осіб 

13 
6 530 
627 

13 
6 589 
643 

13 
6 600 
650 

100 
100,2 
101,1 

Кількість дошкільних закладів, од. 
в них дітей,  осіб 
вихователів,  осіб 

22 
2 541 
319 

22 
2 576 
330 

22 
2 580 
330 

100 
100,2 
100 

Кількість випускників,  осіб 
з них з відзнакою  

441 
43 

422 
35 

387 
42 

91,7 
120 

Кількість олімпіад, в яких взяли 
участь та отримано перемог: 

 обласних 
 всеукраїнських 

20   
 

57 
2 

20 
 

67 
- 

16 
 

50 
- 

80 
 

74,6 
- 

Видатки міського бюджету на 
утримання дошкільних закладів 
освіти, тис.грн. 

28 572,9 28 348,9 39 673,4 139,9 

 всього спецфонд, тис. грн. 
 в т.ч. бюджет розвитку 

 

3 490,9 
1 283,7 

 

3 833,4 
915,7 

 

7 119,3 
690,0 

 

185,7 
75,3 

Видатки міського бюджету на 
утримання загальноосвітніх закладів, 
тис.грн.  

43 063,9 41 408,6 53 373,5 128,9 

 всього спецфонд, тис. грн. 
             в т.ч. бюджет розвитку 

1 901,6 
891,8 

2 727,0 
2 070,6 

1 830,0 
1 750,0 

67,0 
84,5 
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 розробка системи проведення міських свят та фестивалів з метою залучення  
туристів; 

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

Інструменти виконання: 
 Загальноміська програма розвитку туризму в місті Коростені на 2013-2015 

роки. 
 Міська Програма пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних 

репресій на 2013-2015 роки.  
 Програма розвитку військово-історичного комплексу «Скеля» на період 2012 – 

2016 років. 
Очікувані результати: 

 створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури  в сфері 
культури та мистецтва та її матеріально-технічного забезпечення. 

 охорона культурної спадщини; 
 забезпечення духовних потреб у сфері бібліотечної справи (поповнення 

бібліотечного фонду); 
 забезпечено доступність до всіх видів культурних послуг і культурної 

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

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

В місті проживає 459 багатодітних сімей, в яких виховується 1523 дитини, діє 5 
дитячих будинків сімейного типу та 3 прийомні сім’ї, в яких виховується 49 дітей. На 
обліку перебуває 157 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, де 
виховується 298 дітей.  

Надається благодійна допомога більше 500 особам, що переселилися зі східних 
областей України та АР Криму. 

Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Віри, Надії, 
Любові» в 2014 р. надав допомогу 68 дітям із соціально неспроможних сімей міста, 43 
дитини – повернуті в сім’ї. 

В центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Джерело надії» отримали 
послуги реабілітації 46 дітей. Центр забезпечений реабілітаційним обладнанням, 
створено сенсорну кімнату.  

Проблемні питання розвитку: 
 значна кількість сімей, дітей та молоді потребують соціальної підтримки; 
 забезпечення молоді житлом;  
 освітній потенціал молоді значною мірою не реалізується через невідповідність 

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

середовища молодої людини, недостатній рівень патріотичного виховання молоді; 
 недостатнє фінансування соціальних закладів. 

Основні напрями діяльності: 
 надання соціальних послуг багатодітним сім`ям відповідно до потреби; 



 27 

 пошук, відбір, навчання кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, 
опікуни, піклувальники та забезпечення соціального супроводження діючих в місті 
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підвищення кваліфікації 
прийомних батьків, батьків-вихователів прийомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу, які функціонують понад два роки; сприяння роботі групи 
взаємопідтримки прийомних батьків, батьків-вихователів; 

 продовжуватиметься практика виявлення на ранній стадії сімей,  які не 
забезпечують належних умов утримання та виховання дітей. Важливим напрямком 
роботи залишатиметься виявлення нецільового використання державних коштів; 

 підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, підтримка сімей, в яких 
під опікою/піклуванням виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування,  шляхом надання якісних соціальних послуг, здійснення соціального 
супроводу відповідно до потреби; 

 соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, ВІЛ-інфікованих дітей, 
молоді та членів їх сімей, здійснення соціально-профілактичної роботи щодо 
запобігання правопорушенням та соціально небезпечним хворобам у дитячому та 
молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, 
формування навичок здорового способу життя; 

 здійснення соціально-психологічної підтримки дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями; 

 здійснення вторинної та третинної соціальної профілактики через службу 
соціально-профілактичної роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків та їхнім 
найближчим оточенням, ініціювання створення груп взаємодопомоги, втілення в 
життя принципів Стратегії зменшення шкоди; 

 надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу неповнолітніх 
та молоді, які перебувають або звільняються з місць позбавлення волі, засудженим до 
покарання без позбавлення волі.    

 впровадження інноваційних технологій соціальної роботи. 
Інструменти виконання: 

 Комплексна Програма «Молодь і родина Житомирщини» на 2012-2016 роки. 
 Комплексна Програма молоді міста на 2011-2015 роки. 
 Програма щодо виконання заходів Загальнодержавної програми «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки. 
 Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа на 2013-2016 роки.  
 Комплексна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2015 роки. 

Очікувані результати: 
 зменшення соціального сирітства, кількості розлучень, сімей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах; 
 створення за рахунок благодійних коштів в районі Ковельського парку (Кірова, 

72) соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування;  

 раннє виявлення оцінки потреб, надання соціальних послуг, здійснення 
соціального супроводу сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих 
обставинах; 

 влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в 
сімейні форми виховання. 
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Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Джерело надії»: 
 створення та відкриття відділення «Денного перебування дітей-інвалідів», для 

якого вже виділено приміщення площею 100 м2 для 15 дітей; 
 реалізація програм і методик для соціально-побутової, лікувально-фізичної 

реабілітації для дітей-інвалідів та їх батьків. 
 Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Віри, Надії, 
Любові»: 

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

 добудова приміщень спортивної зали та їдальні; 
ремонт та облаштування прилеглої території, придбання та встановлення 
дитячих атракціонів. 
 

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

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

Проблемні питання розвитку: 
 зменшення інвестицій на утримання, ремонт та будівництво фізкультурно-

спортивних об’єктів; 
 відсутність у місті плавального басейну та недостатня кількість сучасних 

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

 
Основні напрями діяльності:  

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

населення з використанням різних засобів фізичного виховання і спорту; 
 проведення масових спортивних заходів з нагоди Дня фізичної культури і 

спорту, Дня міста та Міжнародного фестивалю дерунів; 
 поліпшення матеріально-технічної бази: 
- підліткових клубів міста; 
- пошук можливості будівництва майданчика для ігрових видів спорту із 

штучним покриттям біля Коростенської ДЮСШ; 
- пошук можливості будівництва плавального спортивного комплексу; 
- пошук фінансових можливостей для відкриття на базі стадіону „Спартак” 

пункту прокату спортивного інвентарю. 
 

Показники 2013 р. 2014 р.  2015 р. 
прогноз 

2015 р. у 
% до  

2014 р. 
Кількість проведених спортивних 
заходів, од. , у т.ч.: 150 173 185 106,9 

- міських змагань 35 46 50 108,6 
- участь у обласних змаганнях 65 64 65 101,5 
- участь у всеукраїнських та 38 57 60 105,2 
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Інструменти виконання:  
Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2016 роки. 
Очікувані результати: 

 підвищити рівень охоплення мешканців міста фізкультурно-оздоровчою та 
спортивною роботою; 

 підвищити результативність спортсменів міста; 
 запровадити доступні та ефективні види послуг (оздоровчі, рекреаційні, 

реабілітаційні і спортивні) для різних груп населення; 
 завершення реконструкції стадіону „Спартак”; 
 будівництво „Стежки здоров’я” у парковій зоні міста (Парк Перемоги); 
 відкриття льодової ковзанки на зимовий сезон. 

 
20.  Інформаційний простір 

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

За результатами дослідження, ставлення коростенців до оцінки об’єктивності 
місцевих ЗМI у висвітленні діяльності міської ради – 3,4 бали, міського голови – 3,1 
бали ( з 5 максимальних).  

Протягом періоду інформація про події в м. Коростень висвітлювалась рядом 
українських телеканалів та радіо. 

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

Проблемні питання розвитку: 
 не розпочато роботи  по будівництву телевізійної вежі, які має проводити 

Житомирська філія концерну РРТ; 
 встановлені у селі Кожухівка Коростенського району та в центрі міста 

ретранслятори не відповідають технічним вимогам, через це місто знаходиться в зоні 
невпевненого прийому цифрового сигналу, а в 2015 р. після відключення аналогового 
телебачення, Коростень може опинитися в інформаційній блокаді; 

 скорочення радіоточок; 
 газета «Іскоростень» охоплює лише 13,6% населення міста;  

Основні напрями діяльності: 
 розробити концепцію та технічне завдання брендбуку міста; 
 оновити дизайн сайту міста з урахуванням розробленого бренд буку та 

створити його скорочену англомовну версію;  
 розширити програмне виробництво, розробити дизайн та оснастити телевізійну 

студію сучасним технічним та світловим обладнанням; 
 у зв’язку зі скороченням радіоточок, розглянути можливість виходу 

коростенського радіо на FM – частотах; 
 збільшити тираж газети «Іскоростень» та забезпечити більш масову підписку; 

міжнародних змаганнях 
- участь у турнірах різних рівнів 7 4 5 125,0 
-навчально-тренувальних зборів 5 2 5 250,0 
Фінансування спортивних 
заходів, тис.грн.  150,0 138,3 200,0 144,6 
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 з метою покращення інформування громади про діяльність міської ради 
вивчити можливість запровадження он-лайн трансляції пленарних засідань 
Коростенської міської ради; 

 створити «дорожню карту» (концепцію) співпраці з містами-партнерами; 
 скласти календар проведення найбільш важливих міських заходів та 

забезпечити їх оприлюднення в засобах масової інформації та тематичних інтернет-
ресурсах. 

 
21.  Житлово-комунальне господарство 

Протягом року в галузі житлово-комунального господарства впроваджувались 
заходи передбачені відповідними програмами розвитку, а саме: ремонт житлового 
фонду, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, ремонт 
водопровідно-каналізаційних мереж, ремонт і утримання доріг та вулиць, 
впорядкування місць відпочинку громадян, озеленення міста та інше. 
        Проблемні питання розвитку: 

 заборгованість перед КП «Теплозабезпечення» за спожитий природний газ; 
 відсутність фінансування значущих для міста об’єктів, а саме: реконструкції 

очисних споруд каналізації, будівництва полігону для твердих побутових відходів; 
 зростання рівня мінімальної заробітної плати, цін на енергоносії, матеріали 

випереджає темпи зростання видатків на потреби ЖКГ, що призводить до зменшення 
обігових коштів підприємств та, як наслідок, до скорочення обсягів робіт та 
збитковості; 

 зношеність наявної техніки на підприємствах ЖКГ складає  60-70%, що 
потребує її оновлення;  

 низький рівень заробітної плати та тяжкі умови праці не спонукають 
кваліфікованих спеціалістів працювати в житлово-комунальній сфері, особливо це 
стосується КВЖРЕПів.  

 утримання безпритульних тварин. 
Основні напрями діяльності: 

 виконання робіт по реконструкції зовнішнього освітлення на другорядних 
вулицях;  

 проведення реконструкції, поточного та капітального ремонту житлового 
фонду;  

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

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

 облаштування муніципального пляжу; 
 реалізація заходів із заміни колодязів і люків на інженерних мережах міста з 

впровадженням полімерних матеріалів;  
 заміна теплових мереж на сучасні трубопроводи в поліуретановій ізоляції;  
 придбання сучасної спеціальної техніки, оновлення парку автотранспорту для 

комунальних підприємств;  
 впровадження на підприємствах комунального господарства 

енергозберігаючих технологій та зменшення споживання природного газу та 
електроенергії;  



 31 

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

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

Інструменти виконання: 
 «Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. 

Коростеня на 2015-2020 роки»; 
 «Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2013-2017 рр.»; 
 «Програма з  утримання та поточного ремонту об’єктів благоустрою міста на 

2012-2017 роки»; 
 «Програма підтримки діяльності громадської організації – захисників тварин на 

2011-2015роки»; 
 «Програма діяльності органу самоорганізації населення – спілки голів 

окружних, вуличних, будинкових комітетів на 2012-2017 роки». 
На фінансування даних програм планується виділити з місцевого бюджету    

12,0 млн. грн. 
Очікувані результати: 

 поліпшення технічного стану будинків та житлових умов громадян;  
 оснащення житлового фонду міста приладами обліку використання води і 

теплової енергії;  
 економія енергоресурсів внаслідок заміни насосного обладнання, 

впровадження енергозберігаючих технологій;  
 поліпшення технічного стану ліфтового господарства;  
 поліпшення санітарного стану міста;  
 поліпшення благоустрою прибудинкових територій;  
 вдосконалення договірних відносин та розвиток конкуренції на ринку житлово-

комунальних послуг;  
 покращення експлуатаційних якостей інженерних споруд та мереж, 

продовження терміну їх експлуатації;  
 покращення благоустрою та екологічного стану міста;  
 задоволення потреб мешканців міста у якісній питній воді та якісних 

комунальних послугах;  
 забезпечення відповідності плати за комунальні послуги, їх кількості та якості. 

 
Показники Одиниця 

виміру 
2013 р. 2014 р. 

очік. вик. 
2015 р. 
прогноз 

2015 р.  
у %  до 
2014 р. 

Наявність житлового фонду на кінець року  тис. м2 657,2 642,1 641,1 99,8 
Вартість житлово-комунальних послуг – всього млн. грн. 88,6 76,6 87,0 113,6 
у тому числі: з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій млн. грн. 12,0 13,1 13,8 105,3 

централізованого опалення та гарячого 
водопостачання млн. грн. 55,5 43,1 48,0 111,4 

централізованого водопостачання та водовідведення млн. грн. 19,0 18,2 21,8 120,0 
вивезення побутових відходів млн. грн. 2,1 2,2 3,4 154,5 
Заборгованість за житлово-комунальні послуги у 
житлово-комунальному господарстві - всього млн. грн. 27,0 27,2 27,0 99,3 
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у тому числі по категоріях споживачів: населення млн. грн. 20,9 21,6 21,5 99,5 
бюджетних організацій млн. грн. 0,9 1,4 1,3 93,0 
з них: фінансуються з місцевих бюджетів млн. грн. 0,03 0,8 0,1 12,5 
підприємств, організацій та закладів млн. грн. 3,1 3,2 2,8 87,5 
Кредиторська заборгованість у житлово-
комунальному господарстві - всього  млн. грн. 53,3 59,3 58,8 99,2 

у тому числі, за спожиті: природний газ млн. грн. 39,0 46,5 46,5 100,0 
електроенергію млн. грн. 0,23 1,3 0,24 18,5 
водопостачання млн. грн. 0,26 0,36 0,36 100,0 
Рівень оплати населенням житлово-комунальних 
послуг % 98,0 99,0 99,5 Х 

Обсяг інвестицій в житлово-комунальне господарство млн. грн. 14,6 67,2 33,9 50,4 

у т.ч. з місцевих бюджетів млн. грн. 10,3 15,2 18,9 124,3 

 
22.  Навколишнє природне середовище 

Аналіз стану навколишнього природного середовища в м. Коростені свідчить, 
що незважаючи на відносне покращення якісних показників стану атмосферного 
повітря та стабілізація показників водних та  інших природних ресурсів, екологічна 
ситуація не відповідає сучасним вимогам. 

Проблемні питання розвитку: 
 територія міста залишається в зоні радіоактивного забруднення внаслідок аварії 

на ЧАЕС; 
 для більшості підприємств міста притаманні такі екологічні проблеми, як 

застарілі технології виробництва та обладнання, низький рівень експлуатації 
існуючих природоохоронних об’єктів; 

 забруднення водних об’єктів неочищеними та недостатньо очищеними 
комунально-побутовими та промисловими стічними водами; 

 захаращеність прибережних захисних смуг річок водних об’єктів звалищами 
твердих побутових і будівельних відходів; 

 замулення та обміління русла р. Уж та її приток; 
 недостатнє фінансування природоохоронних програм, що негативно впливає на 

ефективність їх реалізації; 
 низькій рівень екологічної свідомості. 

 
Основні напрями діяльності: 

 створення Громадської екологічної ради для забезпечення доступу 
громадськості до прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля; 

 розв’язання проблем у сфері поводження з відходами: вирішення питання 
будівництва полігону твердих побутових відходів, реалізація проекту з роздільного 
збору твердих побутових відходів, забезпечення екологічно-безпечного збирання, 
перевезення та захоронення відходів; 

 закупка спецтранспорту для санітарного очищення міста; 
 охорона вод та раціональне використання водних ресурсів: реконструкція 

очисних споруд каналізації міста зі збільшенням їх потужності; відновлення і 
підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Уж та її 
притоків; 

 охорону атмосферного повітря; 
 розвиток та збереження зелених зон; 
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 активне залучення засобів масової інформації до інформування населення щодо 
стану довкілля та духовно-релігійних установ для формування екологічного мислення 
населення.  

Інструменти виконання: 
 Комплексна міська екологічна програма на 2011-2015 роки. 
 Програма розвитку та збереження зелених зон м. Коростеня на 2011-2015 роки. 
 Програма покращення санітарного та екологічного стану р. Уж та її притоки р. 

Кремно на 2011-2015 роки.  
 Програму поводження з твердими побутовими відходами в місті Коростень на 

2011-2015 роки. 
На виконання заходів щодо покращення екологічної ситуації в місті в 2015 році 

передбачено виділити з місцевого бюджету 600 тис. грн. 
Очікувані результати: 

 зведення до мінімуму кількості відходів та забруднення довкілля; 
 економія енергоресурсів, зменшення викидів в атмосферу внаслідок заміни 

застарілого обладнання та впровадження енергозберігаючих технологій;   
 покращення санітарного та екологічного стану міста;  
 задоволення потреб мешканців міста у якісній питній воді. 

23.  Природна та техногенна безпека 
Проблемні питання розвитку: 

 зменшення кількості радіоточок, електросирен, застаріле обладнання системи 
централізованого оповіщення; 

 відсутність фінансування для обладнання хімічно-небезпечного підприємства 
КП «Водоканал» системою раннього виявлення надзвичайних ситуацій, забезпечення 
персоналу підприємства засобами індивідуального захисту; 

 відсутність фінансування «Програми забезпечення пожежної безпеки м. 
Коростень на 2011-2015 роки»; 

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

Основні напрями діяльності: 
 проведення навчань (тренувань) щодо безпеки життєдіяльності з органами 

управління та силами цивільного захисту; 
 проведення заходів щодо збереження життєдіяльності в закладах освіти; 
 перевірка готовності підприємств до надзвичайних ситуацій; 
 перевірка готовності рятувальних служб до дій за призначенням; 
 попередження нещасних випадків на водних об’єктах, створення безпечних 

умов для користування водними об’єктами та організації відпочинку на воді; 
 захист населення і довкілля від пожеж та їх наслідків; 
 попередження надзвичайних ситуацій пов’язаних із підтопленням території 

міста та ліквідація його наслідків;  
 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в засобах масової 

інформації щодо правил безпеки життєдіяльності, порядку дій при загрозі або 
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та природного 
характеру. 

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

період 2011-2015 років». 
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 «Програма забезпечення пожежної безпеки м. Коростеня на 2011-2015 роки». 
 Комплексна програма запобігання та ліквідації наслідків підтоплення території 

міста на період 2011-2015 років.  
 Міська програма захисту населення і територій міста від надзвичайних 

ситуацій технологічного та природного характеру на період 2014-2018 років.  
Сума фінансування на 2015 р. складає 2,7 млн. грн. Джерела фінансування 

програм: державний бюджет, міський бюджет (у межах видатків, передбачених для  
реалізації програми на відповідний рік), бюджети підприємств, установ та організацій 
комунальної власності, благодійні внески.  

Очікувані результати: 
 підвищення безпеки життєдіяльності населення міста; 
 підвищення рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту до 

дій за призначенням; 
 підвищення загального рівня техногенно-екологічної безпеки на території 

міста. 
24.  Охорона праці на виробництві 

Відповідно статистичних даних в м. Коростень впродовж останніх років існує 
позитивна тенденція зменшення виробничого травматизму, в тому числі зі 
смертельним наслідком, але ризик зазнати травму на виробництві продовжує 
залишатися високим. 

Проблемні питання розвитку: 
 невиконання підприємствами інструкцій з охорони праці; 
 керівниками підприємств виділяється не належна сума коштів на охорону 

праці;  
 порушення трудової та виробничої дисципліни; 
 незадовільні санітарно-гігієнічні умови праці; 
 порушення правил дорожнього руху; 
 незадовільний стан будинків, споруд, територій та засобів виробництва; 
 недостатня кваліфікація працівників, невиконання посадових обов’язків. 

Основні напрямки діяльності:  
 створення системи управління охороною праці, організаційно-технічні заходи  

щодо запобігання травматизму та аварійності на виробництві; 
 організація та проведення в місті загальнодержавних акцій з питань охорони 

праці, в тому числі Всесвітнього Дня охорони праці; 
 інформаційне забезпечення охорони праці, вивчення та поширення досвіду з 

питань охорони праці. 
 Інструменти виконання: 

Міська програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища на 2014-2018 роки. 

Очікувані результати: 
 підвищення ефективності управління охороною праці на міському рівні; 
 забезпечення якісного контролю за станом охорони праці, що сприятиме 

зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань; 

 приведення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища у 
відповідність з вимогами нормативних актів про охорону праці; 

 формування свідомого ставлення працівників до охорони праці, безпечного 
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ведення робіт, зберігання життя та здоров'я у процесі трудової діяльності; 
 поширення  передового досвіду з охоро6ни праці серед роботодавців, 

керівників і спеціалістів служб охорони праці, підвищення ефективності управління 
охороною праці на базі передових світових досягнень. 

25.  Зміцнення законності і правопорядку 
Протягом 2014 р. Коростенським MB УМВС України в Житомирській області 

проведено комплекс організаційних та практичних заходів спрямованих на 
покращення оперативної обстановки, забезпеченню охорони громадського порядку, 
організації профілактичної роботи серед населення та під обліковою категорією осіб, 
профілактика підліткової злочинності та боротьби з наркоманією та алкоголізмом.  

Число заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення збільшилось на 
10,5% в порівнянні з минулим роком, 77% з них не мали ознак кримінального 
правопорушення. 

Проблемні питання розвитку: 
 збільшення кількості умисних убивств, тяжких тілесних ушкоджень, розбійних 

нападів, крадіжок, незаконних заволодінь транспортними засобами, шахрайств та 
фактів незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами; 

 зростання частки злочинів, вчинених у стані алкогольного сп’яніння; 
 потреба в модернізації матеріально-технічного забезпечення органів 

внутрішніх справ. 
Основні напрями діяльності: 

 розкриття кримінальних правопорушень; 
 профілактична робота по запобіганню скоєння правопорушень, майновим 

злочинам, втягнення неповнолітніх до вживання алкогольних та наркотичних засобів; 
 охорона правопорядку; 
 протидія організованій злочинності, корупції та хабарництву; 
 захист економіки міста від злочинних посягань, насамперед запобігання 

нецільовому використанню бюджетних коштів, документування фактів легалізації 
доходів, отриманих незаконним шляхом, зловживань у сферах земельних відносин;  

 попередження розповсюдження наркозлочинності на території міста; 
 профілактика підліткової злочинності; 
 здійснення організаційних та практичних заходів з метою підвищення 

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

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

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

Інструменти виконання: 
 Комплексна програма профілактики злочинності у Житомирській області на 

2011-2015 роки. 
 Обласна Програма щодо виконання заходів Загальнодержавної програми 
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«Національний план щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-
2016 роки. 

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

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

вчинення протиправних дій та збільшення числа злочинів, розкритих по «гарячих 
слідах»; 

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

 зниження кількості кримінальних правопорушень, вчинених дітьми та стосовно 
них; 

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

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

 
 
 

Секретар міської ради                                                      В.Ходаківський 
 


