ДОПОВІДЬ
про проект програми економічного та соціального розвитку міста
Коростеня на 2015 рік
Шановні депутати!
До Вашої уваги пропонується проект програми економічного та
соціального розвитку міста Коростеня на 2015 рік та відповідний проект
рішення.
Програма складена на основі статистичних показників, інформацій,
звітів причетних структур, прогнозних показників та завдань вищестоящих
органів державної влади
Характерною особливістю виконання програми в цьому році будуть
чотири чинники.
1. Сьогодні ми маємо радикально іншу ситуацію. Держава визначилась
з зовнішнім вектором. Підписані Угоди про асоціацію з Європейським
Союзом та про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Таким чином країна
і місто отримали нові шанси та підтримку цивілізованого світу, яка полягає в
радикальному реформуванні всіх сфер життєдіяльності.
2. Напружене соціально-політичне становище призвело до різкої
девальвації національної валюти, розриву економічних зв’язків з країнами
СНД, різкого зниження життєвого рівня населення, тощо.
3. Кардинально змінений бюджетний процес, який торкнувся бюджетного
та податкового кодексів.
4. Прийнятий новий стратегічний план розвитку міста до 2025 року, в
якому звужені і конкретизовані стратегічні напрямки розвитку міста, маючи на
увазі, що в найближчий період буде скрутно з ресурсами, і є необхідність їх
зосередження на найбільш значущих пріоритетах розвитку міста.

Промисловість та інноваційний розвиток
Промисловість міста в 2014 році працювала стабільно і досягла
зростання виробництва на 103,3%. Обсяг реалізованої продукції досяг 1 млрд.
743 млн.гривень. Прогнозні показники надані промисловими підприємствами
говорять про те, що вони в майбутнє дивляться доволі оптимістично. В 2015
році обсяг виробництва та реалізації промислової продукції досягне близько 2х млрд. гривень, або зросте на 110% з урахуванням індексу цін виробників. Це
буде забезпечено за рахунок добувної промисловості, харчових продуктів,
металургійного виробництва, іншої неметалевої продукції, деревообробної
промисловості та інших. В той же час обсяги виробництва на підприємствах
хімічної, легкої промисловості, машинобудування, виробництва гумових та
пластмасових виробів буде зменшуватись.
Відбудеться
формування
деревообробного
кластеру,
який
передбачатиме розвиток виробництва кінцевої продукції з меблевих плит.
В умовах підготовки до функціонування в режимі зони вільної торгівлі з
країнами ЄС підприємства приділять увагу до переходу виробництва за
європейськими стандартами.
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Енергетичні ресурси та енергозбереження
Пріоритетними завданнями на прогнозний період для сфери
енергозбереження залишатимуться створення умов для зниження рівня
енергоємності господарського комплексу міста та
оптимізація структури
енергетичного споживання.
Протягом року, обсяги споживання води залишаться на рівні 2014 року, а
по теплової енергії в залежності від погодних факторів можливе збільшення
на 105%. При цьому тарифи на споживання енергоносії зростуть в середньому
на 20%.
В зв’язку з нестабільною суспільно-політичною та економічною ситуацією
в країні, не має можливості спрогнозувати показники розвитку щодо
газопостачання.
Стратегічним планом міста передбачено в 2015 році впровадити систему
енергоменеджменту, кінцевим результатом якої повинна стати дієва система
управління міським енергопостачанням, яка націлена на мінімізацію
фінансових витрат, забезпечення необхідного рівня комфортності при
отриманні енергетичних послуг та дотримання екологічних вимог.
В цьому році будуть переведені на альтернативні види палива 2 міських
котельні.

Розвиток
територій.

земельних

відносин

та

землевпорядкування

В 2014 р. територія міста Коростень збільшена на 845,7 га і на даний час
складає 4230,84 га.
Основними напрямками діяльності у цій сфері передбачено:
- встановлення нових меж міста Коростеня та внесення їх до бази
Державного земельного кадастру;
- корегування нормативно-грошової оцінки земель міста.
- проведення не менше 2-х земельних аукціонів, що збільшить
надходження до міського бюджету;
Очікується, що в оренду буде передано 40 га земельних ділянок для
здійснення підприємницької діяльності, що на 7,5% більше, ніж в минулому
році. Від продажу земельних ділянок надходження до міського бюджету
складуть близько 500,0 тис.грн., що на 50% більше попереднього року, а від
оренди надійде 5 млн.грн.

Будівельний комплекс, архітектура та містобудування
Згідно стратегічного плану розвитку міста та нагальних завдань в цьому
році передбачається найбільший акцент в будівництві направити на
проведення капітальних ремонтів приміщень освіти, медицини, культури та
спорту.
Розробити базову концепцію реконструкції центральної площі.
Зареєструвати місто на сайті обговорення щодо забудови публічного простору
(Skyscrapercity.com) та використовувати його для залучення громади міста до
планування.
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Планується провести корегування генерального плану міста де є потреба
зміни цільового призначення. Виготовити історико-архітектурний план міста та
план зонування міста.
З метою виконання програми будівництва доступного житла планується
розробити детальний план територій багатоповерхової забудови на розі
вулиць Сакко і Ванцеті та Котовського, а також виготовити детальні плани
територій садибної забудови по вулиці Чолівській та завершити роботи по
провулку В. Котика.

Транспортний комплекс міста та зв'язок
Автомобільний транспорт
В питаннях пасажирських перевезень автомобільним транспортом на
2015 рік постають наступні завдання:
- підготовка до проведення чергового конкурсу на перевезення пасажирів
на міських автобусних маршрутах.
- вдосконалення дорожньої інфраструктури, а саме забезпечення роботи
світлофорних об’єктів, освітлення пішохідних переходів, утримання дорожнього
покриття в належному стані та інше.
- врегулювання питання щодо забезпечення перевезення пільгових
категорій пасажирів, з урахуванням недостатності виділених на ці цілі коштів,
а також змін в законодавстві щодо пільгових перевезень.
На залізничному транспорті
В 2015 році нам слід звернути увагу на реформування ДП Укрзалізниця в
публічне акціонерне товариство, що передбачає розділення адміністративних і
господарських функції, а також на те, що сума субвенції передбаченої на 2015
рік на відшкодування витрат за пільгові перевезення залізничним транспортом
зменшиться на 41% і становитиме лише 600 тис.грн.
Зв’язок та інформаційні технології
Інтенсивно в місті розвивається галузь зв’язку та інформаційних
технологій.
В 2015 році основні зусилля будуть направлені на
- покращення якості надання послуг зв’язку;
- поступове впровадження інноваційних технологій, зокрема збільшення
точок WI-FI;
- подальший розвиток в місті широкосмугового доступу до мережі
Інтернет;
- популяризація та збільшення частки сучасних видів послуг, які
надаються відділеннями поштового зв`язку міста.

Фінансово-бюджетна політика
Про зміни в бюджетному процесі докладно доповість начальник
фінансового управління.
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Управління об’єктами комунальної власності
В сфері управління об’єктами комунальної власності міською радою
затверджений перелік в кількості 27 об’єктів, що можуть бути приватизовані в
поточному році. На сьогоднішній день очікується приватизація 3-х об’єктів,
надходження в бюджет складуть 300 тис.грн.
В 2015 році в оренді буде перебувати 160 об’єктів комунальної власності,
платежі до бюджету складуть 600 тис.грн.

Інвестиційна діяльність
Впродовж тривало часу в державі склалися несприятливі обставини щодо
залучення інвестицій в економіку, особливо іноземних. Вони полягають в
наявності корупції, відсутності гарантій збереження прав власності,
обтяжливість ведення бізнесу, інфляція, девальвація національної валюти,
тощо. Станом на сьогоднішній день до цих обставин додалась напружена
суспільно-політична ситуація. З України в основному виходить негативна
інформація, що практично унеможливлює ефективну інвестиційну діяльність.
Тим не менше, стратегічним планом передбачено в цьому році
проведення конкурсу на визначення керуючої компанії індустріального парку та
пошук «якірного» інвестора. Вирішення цих завдань сприятиме подальшому
вдосконаленню галузевої структури виробництва, що в свою чергу буде
запорукою для більшої зайнятості населення та гарантованих доходів до
міського бюджету.
З метою впорядкування старих промислових зон, а також їх можливого
використання в поточному році планується провести їх інвентаризацію, та
спільно з власниками визначитись з їх подальшою долею.

Розвиток підприємництва
Загальноміська програма по підтримці малого підприємництва на 20152017 роки дозволить сприяти дерегуляції підприємницької діяльності,
збільшення кількості малих підприємств та зайнятих в них працівників,
зростанню податкових надходжень.
В рамках співпраці з Польською Агенцією по підтримці бізнесу та
програмою ПРООН в першому півріччі планується створити інформаційноконсультативний центр, який сприятиме підвищенню рівня знань щодо ведення
бізнесу нових та діючих підприємців.
З початком нового навчального року планується впровадження
навчальних програм з підприємництва в школи міста, з використанням
комп’ютерних програм по веденню бізнесу, в тому числі розробці бізнес-планів.
Очкується, що в 2014 році кількість суб’єктів підприємницької діяльності –
юридичних осіб збільшиться до 830, а фізичних осіб – більше 3 тисяч.
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Торгівля, громадське харчування та побутові послуги
В зв’язку з низькою платоспроможністю населення та зменшення їх
споживчих настроїв, особливих змін в торгівельній мережі та обсягах
товарообігу не очікується. Споживчий кошик населення в поточному році не
зміниться і буде характеризуватися великими витратами на рівні 55% на
придбання продуктів харчування.
Надалі буде розвиватися іентернет-торгівля та збільшиться продаж
дешевих товарів. Можливе розширення мережі майстерень з ремонту
побутової техніки, взуття та одягу.

Демографічний стан.
В демографічному розвитку міста спостерігається позитивна тенденція
до збільшення народжуваності, хоча показник смертності досі його перевищує.
Відбулись зміни і в міграційних процесах в сторону зменшення в 2 рази його
приросту позитивного сальдо. В 2015 році середньорічна чисельність
населення значно не зміниться і залишиться на рівні 65,7 тис.осіб.

Грошові доходи населення.
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.;
Ссередній річний дохід в розрахунку на одного жителя міста в 2015 р.
становитиме 17,4тис. грн. При цьому слід зазначити, що структура доходів на
57% залежить від різного роду доплат і допомог, тощо. В умовах економічної
кризи в країні, це є певною загрозою для збереження соціальної стабільності.
Ринок праці та зайнятість населення.
В 2015 році буде продовжена реалізація Програма зайнятості
населення м. Коростень на 2013-2017 роки. Реалізація заходів програми буде
направлена підвищення конкурентоспроможності безробітних, розвиток
підприємництва та легалізацію зайнятості населення. Фінансування буде
проводитись за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття, а в частині фінансування
громадських робіт з міського бюджету.
Очікується що впродовж року буде працевлаштовано більше 2-х тисяч
осіб. До громадських робіт буде залучено 80 осіб. Близько 6,0 тисяч осіб
отримують профорієнтаційні послуги, частина з яких буде забезпечена
професійною підготовкою. 24 безробітних отримують допомогу для
започаткування власного бізнесу.
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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.
Інструментом реалізації цієї політики є програма «Турбота». В умовах
реформування в усіх сферах діяльності, які в першу чергу пов’язані з
недосконалістю новоприйнятого законодавства, що стосуються оздоровлення
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, обмеженістю коштів призначених для
фінансування різних пільг, а також відсутністю повноважень щодо здійснення
перевірок законодавства про працю на підприємствах. Тим не менше ми
очікуємо, що виконання заходів програми «Турбота» забезпечить можливість
отримати соціально незахищеним громадянам міста різні види додаткових
допомог, житлову субсидію отримують близько 3 тисяч коростенців на суму
10,5 млн.грн., збільшення розміру по всіх видах соціальних допомог буде
становити 120,6 % в порівнянні з попереднім роком.
Додатковим напрямком в 2015 році буде реалізація заходів пов’язаних з
соціально-психологічною допомогою учасникам антитерористичної операції.
Для підтримки життєдіяльності та соціальної активності населення, яке
потребує соціального забезпечення в місті продовжать надавати послуги
Територіальний центр соціального обслуговування, Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей «Віри, Надії, Любові», центр соціальної
реабілітації дітей-інвалідів «Джерело надії», Госписі Св’ятої Єлени та ВБО
«Червоний Хрест».
Середньорічна кількість одержувачів пенсій залишиться на рівні цього
року і становитиме 22,3 тис.осіб. Середній розмір пенсії залишиться на рівні
минулого року і складе 1498 грн.
Охорона здоров’я
В сфері охорони здоров’я буде продовжена реалізація цілого ряду
державних та регіональних програм направлених на зниження показника
розповсюдженості захворюваності, вчасного надання медичної допомоги та
зниження показника смертності населення.
Не знімається з порядку денного добудова хірургічного корпусу.
Освіта і наука
В поточному році в ході виконання близько 10 державних, обласних та
міських програм розвитку освіти ми очікуємо досягнути наспаних результатів:
- 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;
- початок будівництва 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.
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ПТУ №16 планує впроваджувати в навчальний процес нові професії
«Маляр-штукатур. Лицювальник. Плиточник» та будуть працювати над
створенням музею технічної творчості та декоративно-ужиткового мистецтва.
В галузі культури, туризму та екскурсійній діяльності три
загальноміські програми повинні сприяти вирішенню ряду завдань, серед яких
головними є забезпечення доступності громадян міста до всіх видів культурних
послуг, збільшення кількості туристів, створенню умов для розвитку
інфраструктури та матеріально-технічного забезпечення установ галузі.
З метою популяризація міста в світі та проведення певної маркетингової
політики, стратегічним планом передбачено створення в І кварталі 2015 року
складання календаря проведення найбільш важливих міських заходів,
забезпечення його оприлюднення в засобах масової інформації та тематичних
інтернет-ресурсах. Особливу увагу в цьому календарі слід надати таким подіям
як відкриття пам’ятника князю Володимиру, святкування 1310 річчя міста
Коростеня та інших.
Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю
Останніми роками загострюється ситуація пов’язана з захистом прав
дитини, збільшується кількість сімей які перебувають в складних життєвих
обставинах, з підготовкою до самостійного життя, соціальної адаптації та інше.
Тому основні зусилля будуть направлені на проведення заходів для
зменшення соціального сирітства, розлучень, підтримка сімей, які перебувають
в складних сімейних обставинах.
За рахунок благодійних коштів в районі Ковельського парку (Кірова, 72)
буде створений соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Подальший розвиток отримають сімейні форми
виховання.
В центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Джерело надії»
створюється відділення денного перебування 15 дітей-інвалідів.

Фізична культура і спорт
Важливі завдання на 2015 рік передбачені міською Програмою розвитку
фізичної культури і спорту на 2013-2016 роки, серед яких найважливішими є
завершення реконструкції стадіону «Спартак», пошук можливостей для
будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям та плавального
басейну.
Ці заходи та наявність трьох нових сучасних спортивних майданчиків в
найбільших мікрорайонах міста будуть сприяти розвитку масового спорту та
підвищенню майстерності спортсменів.
Протягом року планується провести 185 спортивних заходів різного рівня
що потребує фінансування в сумі 200,0 тисяч гривень.

7

Інформаційний простір
В процесі розробки стратегічного плану розвитку міста, ми звернули
увагу на той факт, що при погляді ззовні місто Коростень, та взагалі
Житомирська область характеризується як сіра та транзитна зона. В таких
умовах на місто не звернуть увагу ні держава, ні інвестор, ні турист.
Тому, для просування іміджу міста та його інвестиційної і зовнішньої
привабливості, в рамках стратегії на 2015 рік заплановано створення
системи маркетингу, яка включає в себе розробку бренду, що повинен
яскраво продемонструвати переваги нашого міста та дозволить вдало
конкурувати за інвестиції, фахові, економічні, культурні, туристичні потоки і
спрацює на підняття позитивного іміджу міста.
Планується оновити сайт міста в частині подання інформації
уніфікованої по стилю, формі, шрифту та кольорової гами, тобто сучасною
мовою розробити та впровадити брендбук міста.
Нагальним є завдання створення англомовної версії міського сайту.
Найважливіші документи особливо стратегічного характеру, події та новини
повинні надаватися англійською мовою.
З метою покращення інформування громади про розвиток міста, про
роботу міської ради та її виконавчого комітету вивчити можливість
запровадження он-лайн трансляції пленарних засідань Коростенської міської
ради та виходу коростенського радіо на FM – частотах.
В зв’язку зі збільшенням міст-партнерів, необхідно вдосконалити нашу
взаємодію з ним шляхом створення «дорожньої карти» (концепцію) співпраці.

Житлово-комунальне господарство
В житлово-комунальному господарстві в наступному році планується
надати послуг на 87 мільйонів гривень. Рівень сплати населення за спожиті
житлово-комунальні послуги збільшиться до 99,5%, але залишається
проблемним питанням погашення наявної заборгованості за ці послуги, що
становить 27,0 млн.грн, і залишається на рівні минулого року.
Обсяг інвестицій з різних джерел фінансування в поточному році складе
лише 50% від суми минулого року і буде становити 33,9 млн.грн. ці кошти в
першу чергу використані для покращення благоустрою та екологічного стану
міста, впровадження енергозберігаючих технологій, поліпшенню технічного
стану будинків, житлових умов громадян, тощо.

Охорона навколишнього природного середовища. Природна та
техногенна безпека.
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В поточному році буде продовжено виконання ряду програм направлених
на поліпшення навколишнього природного середовища і в першу чергу
комплексної екологічної програми на 2011-2015 роки. Стратегічним планом і
цими програмами передбачені наступні заходи: створення Громадської
екологічної ради, розв’язання проблем у сфері поводження з відходам; вирішення питання будівництва полігону твердих побутових відходів та їх
роздільного збору; закупка спецтранспорту для санітарного очищення міста; розпочати переведення дезінфекції питної води з використанням гіпохлориду
натрію, та інші.
На виконання заходів щодо покращення екологічної ситуації в місті в 2015
році передбачено виділити з місцевого бюджету 600 тис. грн.На реалізацію
заходів попередження техногенної безпеки планується використати 2,7
млн.грн. з різних джерел.
В питаннях охорона праці на виробництві продовжиться виконання
заходів міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовище на 2014-2018 роки. Ці заходи сприятимуть
зменшенню виробничого травматизму та професійній захворюваності.

Зміцнення законності і правопорядку, захисту прав і свобод
громадян.
В зв’язку із збільшенням в 2014 році кількості умисних убивств, тяжких
тілесних ушкоджень, розбійних нападів, крадіжок, незаконних заволодінь
транспортними засобами, шахрайств та фактів незаконного поводження зі
зброєю та боєприпасами та іншими негативними проявами в суспільному житті
основні зусилля правоохоронних органів будуть направлені саме на боротьбу
з цими негативними проявами за допомогою реалізації комплексної програми
профілактики злочинності в Житомирській області на 2011-2015 роки та
програми протидії поширенню наркоманії.
Очікуваним результатом повинно стати підвищення рівня захищеності
громадян від кримінальних проявів.
Шановні депутати, програма економічного та соціального розвитку міста
на 2015 рік ґрунтується пріоритетних завданнях визначених новим
стратегічним планом до 2025 року. В умовах впровадження в країні реформ
можливе корегування першочергових завдань. Характерною особливістю
програми є наявність в ньому конкретних заходів щодо розвитку всіх сфер
життєдіяльності міста, про хід виконання яких ми будемо звітуватися за
підсумками 1-го півріччя.
Саме тому, виконання програми потребує значних зусиль депутатів
міської ради, управлінь та відділів виконавчого комітету, підприємств та
організацій усіх форм власності. В чому ми бажаємо всім успіху.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
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