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РІШЕННЯ 
11 сесія VI скликання 

 
від  29  грудня  2011 р. № 479 
 

 
 
 

  
 

Розглянувши проект Програми економічного та соціального розвитку 
міста Коростеня на 2012 рік, з метою забезпечення сталого розвитку міста, 
відповідно до ч.1 п.22  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада 
   
         ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму економічного та соціального розвитку міста 

Коростеня на 2012 рік.  
2. Підприємствам, установам та організаціям міста забезпечити 

виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку міста 
Коростеня на 2012 рік.  

3. Підсумки виконання Програми економічного та соціального 
розвитку міста Коростеня на 2012 рік заслуховувати на засіданнях сесій  
Коростенської міської ради двічі на рік.  

 
 
Міський   голова                                                                  В.Москаленко  

 
 

Секретар міської ради                                                                                            В.Ходаківський  
 
Заступник міського голови                                                                                      О.Ясинецький 
 
Начальник управління економіки                                                                           О.Жилін 
 
Начальник відділу місцевого економічного розвитку                                           Н.Лискова 
 
Начальник юридичного відділу                                                                              Т.Камінська 
 

 

Про затвердження Програми 
економічного та соціального розвитку 
міста Коростеня на 2012 рік   
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Додаток до рішення  
Коростенської міської ради  (11 сесія VI скликання)  

від 29.12.2011 року за №  479 
 

Паспорт  
Програми економічного і соціального розвитку міста 

Коростеня на 2012 рік 
 

 Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет  Коростенської  міської 
ради 

 Нормативно-правова база про 
розроблення програми 

Закон України  “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, 
Закон України “Про державне прогнозування 
та розроблення програм економічного та 
соціального розвитку України”,  
Розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 01.04.2011 року за № 118 
“Про розроблення проектів програм 
економічного і соціального розвитку 
Житомирської області на 2012 рік” 
Рішення Житомирської обласної ради  «Про 
затвердження комплексної програми 
регіонального розвитку Житомирської області 
на 2012-2015 роки».  
Розпорядження міського голови від 08.04.2011 
року за № 99 “Про розробку проекту 
Програми економічного і соціального 
розвитку м. Коростеня на 2012 рік». 
Стратегічний план розвитку міста Коростеня 
на 2006-2014 роки»  

 Розробник програми Управління економіки виконавчого комітету  
 Співрозробники програми Управління та відділи міської ради  
 Відповідальні виконавці  

програми 
Управління, відділи міської ради, суб’єкти 
господарювання міста Коростеня  

 Учасники програми Управління, відділи міської ради, суб’єкти 
господарювання міста Коростеня  

 Термін реалізації програми 2012 рік 
 Фінансові ресурси для виконання 

галузевих програм 
Міський бюджет  
Державний бюджет  
Кошти інших джерел  
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Мета Програми 
Основною метою Програми є створення умов для забезпечення 

динамічного розвитку виробничого комплексу, залучення інвестицій,  
зайнятості населення, розвитку малого та середнього підприємництва,  
поліпшення комунальної інфраструктури міста, будівництво житла, 
підвищення добробуту населення. 

 
Оцінка тенденцій економічного та соціального розвитку  

м. Коростеня в 2011 році 
 

Основні тенденції економічного та соціального розвитку міста за 2011 
рік свідчать, що в основних його сферах відбуваються позитивні зміни і в 
цілому забезпечуються потреби громади міста.  

Інструментом виконання програми були цільові галузеві програми, 
затверджені Коростенською міською радою. 

Головними проблемними питаннями економічного та соціального 
розвитку м. Коростеня залишаються наступні:  

1. Потреби видаткової частини міського бюджету значно більші ніж її 
можливості.  

2. Розмір бюджету розвитку недостатній для прийняття і реалізації 
необхідних рішень по багатьох проблемах життєдіяльності міста.  

3. Наявність потреби в зменшенні нераціональних витрат у міському 
господарстві (у тому числі через тендерні процедури) та у розвитку 
небюджетних способів фінансування ресурсоспоживаючих галузей 
(залучення інвестицій, кредитів банків, позик у населення).  

4. Реформування житлового господарства міста.  
5. Поліпшення інвестиційної привабливості міста. Залучення 

інвестицій.  
6. Розвиток малого та середнього підприємництва та інфраструктури 

бізнесу.  
7. Гармонізація відносин усіх галузей і рівнів влади, установлення 

відносин підтримки і співробітництва між органами влади, суб’єктами 
господарювання всіх форм власності і населенням.  
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Пріоритети розвитку міста Коростеня на 2012 рік 
Для забезпечення подальшого економічного і соціального розвитку 

міста, на основі аналізу підсумків розвитку за попередній період, нагальних 
потреб територіальної громади міста Коростеня і можливостей міського 
бюджету визначено цілі, пріоритети та завдання Коростенської  міської ради, 
розроблено заходи щодо їх реалізації: 

 забезпечення нормального функціонування міста, підприємств 
державного, комунального та приватного секторів, бюджетних організацій, 
збереження динаміки росту бюджету міста та можливості фінансування 
програм розвитку соціально-економічної сфери;  

 забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на 
рівні державних стандартів;  

 збереження та створення нових робочих місць, працевлаштування 
молоді;  

 створення сприятливих умов для розвитку підприємницької 
діяльності;  

 усунення зайвих регуляторних бар’єрів на шляху розвитку 
підприємництва;  

 залучення інвестицій в економіку міста;  
 підвищення інвестиційної привабливості міста через презентації 

його можливостей на міжнародних форумах, виставково-ярмаркових 
заходах, які проводяться в Україні та за кордоном;  

 створення ефективної системи управління земельними ресурсами;  
 стабільна робота та розвиток комунального господарства;  
 створення умов для модернізації теплоенергетичного господарства 

міста з метою зниження споживання енергоносіїв;  
 екологічне оздоровлення довкілля;  
 оновлення, модернізація та стабільна робота пасажирського 

транспорту міста;  
 створення відповідних умов для поліпшення функціонування 

установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-
культурної сфери;  

 недопущення погіршення якості життя населення;  
 розширення та поглиблення зовнішніх зв`язків;  
 реалізація спільних програм співпраці з містами – партнерами. 
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Промисловість та інноваційний розвиток  
Внаслідок пожвавлення ситуації на внутрішньому ринку та активізації 

діяльності суб'єктів господарювання міста у 2011 році збереглась  позитивна 
динаміка економічного зростання, збільшення обсягів виробництва та 
фінансового оздоровлення економіки підприємств. 

Обсяг виробництва промислової продукції по 16 промислових 
підприємств міста складає 744,7 млн. грн., що на 112,9% більше від 
запланованого на 2011 рік та на 108,7% більше ніж у докризовий період 2008 
року. 

Проблемні питання розвитку  
 слабка державна політика щодо підтримки розвитку промисловості; 
 відсутність прозорих умов діяльності іноземних та вітчизняних 

інвесторів;  
 низький рівень кооперування підприємств різних галузей 

промисловості. 
 значне зростання витрат підприємств у зв’язку з необхідністю 

здійснення модернізації та технічного переоснащення, впровадження 
енергозберігаючих технологій; 

 кредитування підприємств під високі відсотки, значне скорочення 
обсягів кредитування банківськими установами;  

 надто високі тарифи природних монополій (плата за 
електроенергію, залізничний тариф, тариф за використання надр). 

 сезонна відсутність залізничних вагонів в достатній добовій 
необхідності; 

 неповне вирішення питань щодо відшкодування ПДВ.  
 тривалий термін окупності нововведень та недосконалість 

податкової системи та пільгового режиму для здійснення інноваційної 
діяльності, податковий тиск. 

Напрямки розвитку на 2012 рік  
 прискорення зростання обсягів виробництва продукції та 

підвищення її конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і 
зовнішньому ринку;  

Очікувані результати 
Загальний обсяг промислового виробництва в 2012 році  планується в 

обсязі 808,8 млн. грн., що  становить 108,6% по відношенню до 2011 року.  
Збільшення обсягів виробництва буде досягнуто у виробництві 

гумових та пластмасових виробів (більше в 2,1 рази),  машинобудуванні (на 
11,1%), добувній галузі (на 10,0%), виробництві іншої неметалевої продукції 
(на 9,9%). 

На рівні 2011 року залишиться виробництво електричного, 
електронного, оптичного устаткування, харчовій промисловості, 
металургійному виробництві.  
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Обсяги промислового виробництва по місту Коростеню в розрізі галузей  
 (з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції, млн. грн.)  

Назва галузі 2011 рік 
очікувані 

2012 рік 
план 

2012 р. у % 
до 2011 р. 

Машинобудівна галузь  84,8 94,1 111,0 
Легка промисловість 4,3 3,9 91,0 
Харчова промисловість 27,7 28,8 103,8 
Добувна  галузь 26,0 28,6 110,0 
Виробництво електричного, електронного, 
оптичного устаткування  

10,0 10,2 102,0 

Целюлозно-паперова галузь  0,4 0,5 105,0 
Хімічна промисловість  145,8 156,0 107,0 
Виробництво гумових та пластмасових виробів  9,1 20,0 219,8 
Металургійне виробництво  167,0 170,4 102,0 
Виробництво іншої неметалевої продукції  269,6 296,3 109,9 
ВСЬОГО: 744,7 808,8 108,6 

В 2012 році  до основного кола промислових підприємств міста буде 
введено ПАТ «Коростенський завод МДФ» завдяки чому виробництво 
промислової продукції зросте на 186,5%.  

Основними чинниками зростання промислового виробництва буде 
розширення зовнішньоторговельних зв’язків, вихід на нові ринки збуту, 
оновлення та модернізація основних засобів та випуск нової продукції. Обсяг 
капіталовкладень в промисловості буде становити майже 522,0 млн.грн.  

Харчова промисловість: закупівля нової печі та хлібопекарського 
обладнання на ПАТ „Коростенський хлібозавод”. 

Добувна промисловість: оновлення основного виробничого 
устаткування на ПАТ „Коростенський кар’єр” (дробарка первинного 
дроблення та встановлення нового грохоту з метою збільшення потужностей 
підприємства). 

Хімічна промисловість: оновлення технологічної лінії на ПАТ 
Коростенський завод „Янтар”. 

Виробництво іншої неметалевої продукції: оновлення застарілих 
основних засобів на ПАТ „Коростенський завод залізобетонних шпал”. 

Виробництво фанери, плит та панелей, шпону: введення в 
експлуатацію лінію по виробництву ламінату. 

 
Енергозабезпечення  та енергозбереження 
В 2011 році всім споживам міста забезпечувалось безперебійне 

постачання природного газу, електроенергії, тепла та холодної води.  
Спільно з проектом «Реформа міського теплозабезпечення» був 

розроблений «Муніципальний енергетичний план міста Коростеня на 2012-
2015 роки». 

Під час розробки плану було проведено енергоаудит 15 об’єктів міста 
(10 – житлові будинки, 5 -  бюджетних  установи).  
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В 2011 році в розпочато реалізацію проекту «Іноваційне використання 
когенераційних установок шляхом встановлення насосного обладнання з 
двигунами внутрішнього згоряння, який став Всеукраїнського конкурсу 
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та тори мав кошті в 
сумі в сумі 263.3 тис.грн.  

В рамках проектної діяльності в загальноосвітній школі № 7 було 
встановлено тепловий лічильник з погодним регулюванням, загальною 
вартістю 47,7  тис.грн.   

В звітному році реалізовувались положення Угоди мерів, яка 
передбачає впровадження  заходів щодо зменшення викидів СО2 на 20%; 
споживання енергії на 20%; збільшення частки енергії, отримуваної з 
відновних джерел, до 20% та використання біопалива на транспорті до 10%. 

Підприємства міста протягом року впроваджували ряд заходів 
пов’язаних з енергозбереження.  

Проблемні питання розвитку 
 наявність розбіжностей між нормами законодавчих актів, що 

формують механізм стимулювання енергозбереження; 
 недостатність коштів для впровадження енергозберігаючих заходів;  
 експлуатація малоефективного та зношеного обладнання. 
Пріоритети розвитку на 2012 рік: 
Удосконалення сфери енергозбереження, схеми стимулювання,  

підвищення енергоефективності бюджетної та комунальної сфери, 
досягнення економії палива та енергії. 

В рамках реалізації «Муніципального енергетичного плану міста 
Коростеня» планується реалізувати 11 енергозберігаючих проектів на 
загальну суму 3525,0 тис.грн.  

Очікуваний результат 
Зменшення обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів  
 
Розвиток земельних відносин  
В місті Коростені за 2011 рік продано у власність юридичним та 

фізичним особам 7 земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
загальною площею 1,1 га. Фактично від продажу земель в звітному році до 
міського бюджету надійшло  574993,75 тис.грн.  Впроваджений і працює 
Єдиний земельний кадастр України при відділі Держкомзему 

Закінчено розробку проекту по зміні меж міста на який отримано 
позитивний висновок експертизи та передано на затвердження до Верховної 
Ради України.  

Введено в дію нову нормативно-грошову оцінку, що в свою чергу 
збільшить надходженн до бюджету.  

Пріоритети розвитку на 2012 рік:  
 запровадження заходів щодо раціонального використання та 

охорони земель. 
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 підтримка єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок і 
створення автоматизованої бази державного земельного кадастру;  

 створення електронного реєстру земельних ділянок, що знаходяться 
у власності і користуванні громадян, бази даних договорів оренди та 
автоматизованої бази даних державного земельного реєстру, для чого 
залучити кошти Державного бюджету;  

 виконання землевпорядних робіт із розширення меж міста. 
 
Архітектура та містобудування  
Проблеми розвитку:  
 часта зміна законодавства та позбавлення органів місцевого 

самоврядування впливу на процес будівництва; 
 відсутність фінансування проектних робіт, які виконуються 

проектними організаціями із відповідними ліцензіями; 
 недофінансування галузі, у зв’язку з чим розпочаті об’єкти 

будуються по кілька років, а також немає можливості у повному обсязі 
реалізувати виконання цільових програм. 

Пріоритети розвитку на 2012 рік  
 виготовлення плану зонування міста (для виготовлення ліцензійною 

організацією необхідно фінансування в сумі близько 800 тис.грн.); 
 виготовлення історико-архітектурного плану міста (необхідно 

фінансування –  350-400 тис. грн.); 
 створення системи ведення архітектурного кадастру; 
 завершення будівництва та введення в експлуатацію максимальної 

кількості розпочатих в попередні роки об'єктів. 
Очікувані результати: 
 спрощення системи оформлення документів для будівництва; 
 забезпечення гармонійного розвитку території міста, у першу чергу 

територій інвестиційно-привабливих ділянок; 
 введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за рахунок усіх 

джерел фінансування. 
 

Транспортний комплекс міста та зв'язок  
Автомобільний транспорт  
З метою удосконалення системи перевезення пасажирів в міському 

транспорті протягом 2011 року в місті проведено два конкурси на 
перевезення пасажирів автомобільним транспортом в режимі маршрутного 
таксі. З 1 січня 2011 року було підвищено регульований (граничний) тариф 
на перевезення пасажирів автомобільним транспортом по місту Коростень до 
2 грн., за яким на сьогодні здійснюється перевезення мешканців міста всіма 
перевізниками.  

Проблемні питання розвитку: 
 обмеженість фінансування із державного бюджету суми 

відшкодувань витрат перевізникам за пільгові перевезення пасажирів; 
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 збільшення цін на основні складові граничного тарифу на проїзд в 
автомобільному транспорті міста; 

 велика завантаженість транспорту в «пікові» години; 
 низький рівень культури та свідомості громадян міста, що 

користуються послугами паркувальних майданчиків.  
Пріоритети розвитку на 2012 рік   
 забезпечення контролю за дотриманням графіків руху міськими 

автобусами за допомогою програми „Диспетчерський контроль” з 
підключенням функції обліку пасажиропотоку для подальшої оптимізації 
автобусних маршрутів; 

 підвищення якості, належного технічного та санітарного стану 
автомобільних транспортних засобів на міських автобусних маршрутах; 

 реконструкція приміщення діючого автовокзалу міста;  
 удосконалення системи паркування в місті Коростень, перегляд 

граничного тарифу за місце для паркування транспортних засобів; 
 посилення контролю за додержанням законодавства при наданні 

послуг таксі.  
Очікувані результати:  
 підвищення безпеки руху міського пасажирського транспорту; 
 оптимізація маршрутної автобусної мережі міста та підвищення 

якості надання послуг при перевезенні пасажирів; 
 підвищення якості надання послуг таксі; 
 покращення якості послуг з паркування транспортних засобів.  
Залізничний транспорт  
В 2011 році кількість перевезених вантажів залізничним транспортом 

становить 16,6 млн. тон, що на 8,5% більше ніж у минулому році, кількість 
перевезених пасажирів залізничним транспортом становить 11,3 млн. осіб., 
що на 11,7% менше показника минулого року.  

Проблемні питання розвитку: 
 зменшення кількості перевезених пасажирів через підвищення 

тарифів на проїзд та збільшення конкуренції зі сторони автомобільного 
транспорту; 

 моральне та технічне старіння рухомого складу. 
Пріоритети розвитку на 2012 рік 
  Пріоритетним напрямком розвитку залізничного транспорту в 2012 

році є виконання заходів по підготовці до Євро-2012, а саме: оновлення 
рухомого складу, модернізація діючого рухомого парку та залізничних колій.  

Зв’язок та інформаційні технології 
В 2011 року на ПАТ „Укртелеком” проводилась робота щодо повного 

використання вільної ємності підключення абонентів до мережі Інтернет за 
технологією АДСЛ та мобільного Інтернету.  
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З березня 2011 року в місті розпочала надавати послуги місцевого і 
мобільного зв'язку стандарту CDMA, а також безпровідного доступу в 
Інтернет компанія „Інтертелеком”, яка активно розвивається та щомісячно 
приєднує до своєї мережі близько 150 користувачів.  

Проблемі питання розвитку: 
 недостатність коштів на розвиток мереж, у зв’язку з необхідністю 

утримання збиткових підгалузей, а саме - провідного мовлення та сільського 
телефонного зв’язку; 

 відсутність інвестування з місцевих бюджетів для розвитку 
телекомунікаційних мереж; 

 посилення конкуренції зі сторони мобільних операторів. 
Пріоритети розвитку на 2012 рік:  
 покращення якості наданих послуг зв’язку та зниження їх вартості; 
 забезпечення новими телефонними номерами жителів міста. 

Коростенською дистанцією сигналізації і зв’язку ПЗЗ планується розширення 
до 6000 одиниць телефонних номерів (на сьогодні діє 5000 од.). 

 подальший розвиток в місті широкосмугового доступу до мережі 
Інтернет. Коростенська дистанція сигналізації і зв’язку ПЗЗ планує 
впровадити надання послуг „Інтернет” мешканцям міста.  

Очікувані результати:  
 задоволення потреб населення у нових послугах та підвищення 

якості послуг, що надаються.  
 збільшення кількості користувачів та розширення Інтернет послуг. 

 
Показники розвитку ПАТ «Укртелеком» та Дистанції сигналізацію та зв’язку 

Показники 2011 р. 
очікувані 

2012 р. 
план 

2012 р. у % до 
2011 р. 

Надання послуг зв'язку, тис.грн. 14427,1 15430,0 106,9 
в т.ч. на одного жителя міста, грн.. 219,9 235,2 106,9 
Надання послуг мережі „Інтернет", тис.грн. 3318,0 3700,0 111,5 
Функціонує Інтернет вузлів, од. 1 1 100 
Забезпечення телефонними номерами жителів 
міста, од. 20839 20839 100,0 

в т.ч. пільговими категоріями, од 5401 5401 100,0 
 

Інвестиційна діяльність  
Обсяг капітальних інвестицій по місту Коростеню за 9 місяців 2011 року 

склав 1557,6 млн.грн. (43,5% до загального обсягу області). Станом на 1 
жовтня 2011р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, накопичених в 
економіці м. Коростеня, становив 1413,9 тис. дол. США (0,5% всіх іноземних 
коштів області). Інвестиції надходили з 8 країн світу.  

Проблемні питання розвитку  
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 скасування преференцій для іноземних інвесторів щодо звільнення 
їх від оподаткування ПДВ при здійсненні операцій по передачі основних 
фондів, призвело до збільшення витрат іноземних інвесторів при здійсненні 
своєї діяльності; 

 відсутність чітко виписаного правового поля для створення 
індустріальних (промислових) парків, недосконалість законодавства щодо 
утворення та їх діяльності, єдиних стандартів та їх відповідність нормам ЄС, 
низький рівень інфраструктурного забезпечення; 

 недосконалість і нестабільність законодавчої та нормативної бази, 
яка регулює інвестиційну діяльність; 

 складна процедура відведення та надання земельних ділянок 
інвесторам для здійснення господарської діяльності, неврегульованість 
процедури з продажу прав на землю; 

 погіршення привабливості для інвесторів північних районів області, 
постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, через скасування спеціального 
режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку. 

Пріоритетні напрямки розвитку на 2012 рік 
 підвищення інвестиційної привабливості міста за рахунок 

функціонування  стабільного економічного середовища; 
 систематичне оновлення баз даних інвестиційних пропозицій у 

пріоритетних сферах інвестування, вільних об’єктів нерухомості, земельних 
ділянок тощо; 

 продовження практики презентації інвестиційного потенціалу міста, 
як в Україні  так зі кордоном; 

 реалізація ІІ етапу концептуального дизайну розвитку 
індустріального парку та інших вільних ресурсів міста, через співпрацю з 
торгово-промисловими палатами інших країн та торговими місіями і 
представництвами; 

 участь в інвестиційних форумах, ярмарках, семінарах та 
конференціях  в Україні та за кордоном; 

 робота «Єдиного інвестиційного вікна» при Державному агентстві з 
інвестицій та управління національними проектами України, що забезпечить 
персональний супровід, надання якісних послуг та створення комфортних 
умов для стратегічних інвесторів, які планують інвестувати в економіку 
України. 

Інструментом для досягнення визначених пріоритетів є Програма по 
залученню інвестицій та просування позитивного іміджу міста  Коростеня  на 
2011-2012 роки 

Очікувані результати:  
 збільшення обсягу загальних інвестицій в основний капітал та 

прямих іноземних інвестицій в економіку міста;   
 підтвердження  інвестиційного рейтингу м. Коростеня; 
 подальший розвиток території індустріального парку, в частині 

створення кластеру деревообробних підприємств.  
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Управління комунальною власністю  
В 2011 році приватизовано 6 об’єктів комунальної власності на  

загальну суму 793,1 тис. грн. В оренду юридичним та фізичним особам 
надано 144 приміщення міської комунальної власності, загальною площею 
18,046 тис.кв.м. 

Проблемні питання: 
 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, будівлі  спортивного призначення, які 
перебувають в управлінні Міністерства транспорту та зв’язку; 

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

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

Пріоритети  розвитку на 2012 рік:  
 забезпечення оперативного управління та ефективного 

використання комунального майна; 
 забезпечення контролю за ефективним використанням  

комунального   майна. 
Інструментом для досягнення визначених пріоритетів  є загальноміська 

програми управління об’єктами комунальної власності  в місті Коростень на 
2012 рік. 

Очікувані результати: 
 впровадження більш детального контролю за надходженням коштів 

від оренди; 
 дотримання процедури проведення конкурсу на право оренди 

комунального майна; 
 зменшення заборгованості зі сплати орендних платежів. 

Показники 
 

2010 р. 
факт 

2011 р. 
очікувані 

2012 р. 
прогноз 

2012 рік у 
% до 2011 р 

Кількість відчужених об’єктів  
комунальної власності, од  

7 
 

6 
 

5 83,3 

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

1135,7 870,4 800,0 95,2 

Кількість об’єктів переданих в 
оренду, од  

127 144 138 95,8 

тис. кв.м 15,3 18,0 17,0 94,4 
Надходження до міського бюджету 
від оренди комунального майна,  
тис. грн. 

649,0 613,4 600,0 
 

97,8 

Заборгованість  по орендним 
платежам,  тис. грн. 

116,8 
(1,2 міс.) 

52,9 
(0,5 міс.) 

50,0 
(0,5 м.) 

96,1 
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Розвиток підприємництва  
На кінець 2011 року в місті зареєстровано 738 юридичних осіб та 4006 

суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.  На спрощеній системі 
оподаткування в звітному році працювали 15% юридичних осіб та 59%  
фізичних осіб-підприємців. В 2011 році зареєструвались приватними 
підприємцями та отримали допомогу 24 безробітні на загальну суму 209,5 
тис. грн. Через єдиний дозвільний офіс, на кінець 2011 року видається 20 
видів документів дозвільного характеру. 

Проблемні питання розвитку 
 низькі темпи спрощення процедур отримання документів 

дозвільного характеру з боку центральних органів виконавчої влади, що 
негативно відображається також на відносинах місцевих дозвільних органів з 
суб’єктами малого підприємництва; не налагоджено процес видачі через 
єдиний дозвільний офіс документів дозвільного характеру по земельних 
питаннях, питаннях архітектури та оренди комунального майна. 

 нерозвиненість інфраструктури підтримки підприємництва та 
відсутність державного стимулювання її розвитку; 

 низька освіченість підприємців з різних аспектів їх діяльності, та не 
бажання приймати участь в семінарах та тренінгах на дану тематику;  

 недосконалість та обтяжливість чинної системи оподаткування та 
загальнообов’язкового соціального страхування для суб’єктів малого 
підприємництва, її неврегульованість на законодавчому рівні. 

Головні цілі розвитку   
 підвищення ефективності регулювання та якість регуляторних актів 

через неухильне дотримання принципів державної регуляторної політики; 
 спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру 

через єдиний дозвільний офіс; розроблення регламентів видачі документів 
дозвільного характеру; 

 проведення роботи по підготовці та внесенню в установленому 
порядку до центральних органів виконавчої влади пропозицій до проектів 
законів щодо удосконалення дозвільної системи, мікрокредитування та 
інших питань; 

 організація співробітництва з міжнародними фондами і фінансовими 
інституціями, спрямованими на матеріально-технічну підтримку 
підприємництва; 

 підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва; 
 інформаційно-консультативна підтримка суб’єктів підприємництва; 
 залучення підприємців міста до координації спільних дій у 

вирішенні проблем соціально-економічного розвитку міста та 
підприємництва. 

Інструментом по досягненню поставлених завдань є Загальноміська 
програма по підтримці розвитку малого підприємництва в м. Коростені  на 
2011 - 2012 роки. 

Перспективи розвитку  
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Зміни з 01.01.2012 року в законодавстві щодо спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва може 
призвести до збільшення кількість підприємців (за рахунок того, що один 
підприємець буде працювати з населенням та спрощенцями, інший з 
юридичними особами).  

Планується, що надходження до місцевого бюджету від платників 
єдиного фіксованого податку складатимуть близько 1,9 млн. грн., що на 11% 
менше за надходження, що очікуються за підсумками 2011 року. Зменшення 
очікується за рахунок того, що 3 група платників буде сплачувати податок у 
відсотках до доходу, відповідно у разі нездійснення діяльності у звітному 
періоді - не буде сплачуватись податок. Також господарську діяльність на 
початку 2012 року для 3 групи спрощенців ускладнить зміна системи 
податкового обліку та звітності (форми обліку та звітності на кінець 2011 
року не затверджені).  

В 2012 році планується, що за рахунок підприємництва в місті 
створиться 910 нових робочих місць. Проводитиметься залучення 
безробітних до започаткування власної справи. Планується, що виплата 
безробітним одноразової допомоги для започаткування власної справи 
проводитиметься на рівні 2011 року. 

Здійснюватиметься підтримка реєстру місцевих регуляторних актів, а 
також передбачається видання друкованого збірника регуляторних актів 
прийнятих в 2010-2011 роках.  

Відбудеться скорочення терміну видачі документів дозвільного 
характеру за принципом організаційної єдності. 

Підвищуватиметься рівень обізнаності суб’єктів малого 
підприємництва з вирішення проблемних питань. професійного рівня 
майстерності працівників відповідної галузі господарювання, а також 
формування позитивного іміджу підприємництва, пропагування його 
досягнень. 

Показники 2010 рік 
звіт 

2011 рік 
очікувані  

2012 рік 
прогноз 

2012 р. у % 
до 2011 р 

Кількість суб’єктів підприємницької 
діяльності - юридичних осіб 
в тому числі малих підприємств 

 
698 
241 

 
526 
245 

 
540 
250 

 
103 
102 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, 
послуг), млн. грн.: 
в т.ч. на малих підприємствах 

 
1316,0 
407,4 

 
1381,8 
427,8 

 
1450,9 
449,2 

 
105 
105 

Операційні витрати з реалізованої 
продукції (робіт, послуг), млн. грн. 
в т.ч. на малих підприємствах 

 
1 368,9 
464,2 

 
1437,3 
487,4 

 
1509,2 
511,8 

 
105 
105 

Чисельність працюючих на малих 
підприємствах, тис. осіб  2,1 2,1 2,1 100 

Середньомісячна заробітна плата на 
малих підприємствах, тис. грн. 1,0 1,1 1,2 109 

Кількість суб’єктів підприємницької 
діяльності - фізичних осіб 4128 4000 4100 103 

Кількість фактично діючих суб’єктів 3975 3850 3950 103 
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підприємницької діяльності – 
фізичних осіб  
Кількість найманих працівників у 
підприємців на кінець звітного року, 
осіб 

979 1016 1016 100 

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

12 
 

176,0 

24 
 

209,5 

24 
 

209,5 

100 
 

100 

 
Торгівля, громадське харчування та побутові послуги  
За результатами громадського моніторингу реалізації Стратегічного 

плану галузь торгівлі та послуг щороку отримує високу оцінку, що свідчить 
проте що торгівля розвивається та вдосконалюється, забезпечуючи населення 
міста всіма необхідними торговельними та побутовими послугами.    

Стаціонарна торговельна мережа міста за підсумками року нараховує 
458 об’єктів, і збільшилась протягом року на 14 одиниць. Проте, 
рівномірного розміщення торговельних та побутових закладів по місту не 
досягнуто  70 % об’єктів  розміщенні в центральних  частинах міста.  
Побутові послуги надають  250 суб'єктів підприємницької діяльності.  
Найбільше з них 33% - це надання перукарських послуг, 18% - ремонт та 
технічне обслуговування автомобілів. 

Головні цілі розвитку   
 формування цивілізованої інфраструктури галузі торгівлі, 

ресторанного господарства та побутових послуг; 
 наповнення споживчого ринку необхідними для населення товарами 

і послугами; 
 забезпечення якісними та безпечними товарами, що реалізуються в 

торгівельній мережі та ринках міста; 
 недопущення безпідставного зростання роздрібних цін на товари 

першої необхідності; 
 популяризація товарів місцевого товаровиробника та здешевлення 

цін за рахунок проведення ярмарок та створення умов торгівлі прямими 
постачальниками товарів; 

 надання високоякісних побутових послуг населенню із 
застосуванням нового технологічного обладнання; 

 втілення нових прогресивних методів обслуговування населення. 
Перспективи розвитку. 
 
Демографічна ситуація 
В демографічному розвитку міста зберігаються тенденції попередніх 

періодів. Кількість постійного населення за підсумками року становитиме 
66,0 тис.чоловік. В порівнянні з минулим роком чисельність населення 
збільшилась на 156 осіб.  

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

видами захворювань жителів міста; 
 старіння населення та зниження рівня життя населення. 
Головні цілі розвитку: 
 подолання тенденції збільшення рівня смертності населення над 

народжуваністю; 
 забезпечення якості життя та створення сприятливого середовища 

для демографічного відтворення населення;   
 популяризація здорового способу життя.  
Перспективи розвитку 
Протягом 2012 року планується стабільна ситуація щодо чисельності 

населення в місті, відповідно очікується, що за підсумками 2012 року 
середньорічна чисельність постійного населення значно не зміниться і 
залишиться на рівні 66,0 тис. осіб. 

 
Показники 

 
2010 
звіт   

2011  
очікувані 

2012  
прогноз 

2012 р.  у 
% до 2011р 

Середньорічна чисельність постійного 
населення, тис. чол. 

65,7 66,0 66,0 100 

Середньорічна чисельність наявного 
населення, тис. чол. 

65,4 65,7 65,7 100 

Кількість народжених,  осіб 740 750 755 101 
Кількість померлих, осіб 941 940 935 99,5 
Природне скорочення, осіб -201 -190 -180 95 
Кількість шлюбів, одиниць 481 490 490 100 
Кількість розлучень, одиниць 192 130 130 100 
Міграція населення (всі потоки), одиниць +172 +200 +220 110 
 

Грошові доходи населення 
В 2011 році середньорічний дохід в розрахунку на одного жителя міста 

становить 14,1 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата становитиме 
близько 2,4 тис.грн. що на 14,8% більше показника 2010 року Розмір 
мінімальної заробітної плати - 1004 грн.  

На кінець 2011 року, згідно статистичних даних, власна заборгованість 
залишатиметься на 2 економічно-активних та на 2 економічно-неактивних 
підприємствах, її розмір становить 1961,2 тис.грн., а саме економічно-
активних (870,4 тис. грн.) та 2 підприємствах-банкрутах (1090,8 тис. грн.). 

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

громадського харчування; 
 виплата заробітної плати в «конвертах» без сплати відповідних 

відрахувань д бюджетів, внаслідок великого навантаження на фонд 
заробітної плати; 

 своєчасність виплати заробітної плати на підприємствах міста.  
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Головні цілі розвитку на 2012 рік: 
 своєчасність виплати суб’єктами господарювання заробітної плати в 

розміри не меншому ніж законодавчо встановлений мінімальний розмір; 
 поліпшення матеріального та соціального становища працюючих 

громадян, зменшення заборгованості по заробітній платі економічно-
активних підприємств, попередження виникнення нової заборгованості.   

Перспективи розвитку 
Очікується, що річний дохід в розрахунку на одного жителя міста за 

підсумками 2012 року становитиме 15,8 тис.грн. Найбільше зростання у 
порівнянні з 2011 роком відбудеться за рахунок збільшення виплат по 
субсидіям - на 42%, допомог - на 24%, з фонду соціального страхування по 
тимчасовому безробіттю - на 20% та фонду оплати праці на 17%. Найменше 
зростання планується в пенсійному забезпечені і становитиме лише 3%.  

Середньорічний розмір заробітної плати становитиме близько 2650,0 
грн. Підвищення заробітної плати протягом 2012 року планується за рахунок 
розвитку галузей економіки міста, створення нових робочих місць та за 
рахунок підвищення мінімального рівня заробітної плати. 

 
Показники 

 
2010 рік 

звіт 
2011 рік 

очікувані  
2012 рік 
прогноз 

2012 р.  у 
% до 2011р 

Річний дохід в розрахунку на одного 
жителя, тис. грн 

13,4 14,1 15,8 112 

Середній розмір заробітної плати по 
місту, грн.  

2090 2400 2650 110 

Заборгованість з виплати заробітної 
плати по місту, на кінець звітного 
періоду, тис. грн. 

2664,1 1961,2 1500,0 77 

 
Зайнятість населення та ринок праці 
В 2011 році в різних сферах економічної діяльності міста зайнято 24,1 

тис. осіб, створено 1200 нових робочих місць. На вільні та новостворені 
робочі місця працевлаштовані 1715 чоловік. Навантаження на одне вільне 
робоче місце – 3 чоловіки. 

Проблемні питання розвитку: 
 низький рівень мотивації до праці та трудової активності населення. 
 недостатній професійно – кваліфікаційний склад кадрів; 
 зважений підхід до відповідності кількості та спеціалізації навчання 

до вимог роботодавців; 
 прийняття нових законодавчих актів, які б стимулювали людей до 

праці. 
Інструментом по досягненню поставлених завдань є Програма 

зайнятості населення м. Коростеня на 2012 – 2013 роки, основною метою якої 
є сприяння зайнятості населення в усіх сферах економічної діяльності і на цій 
основі поступова стабілізація ринку праці.  

Головні цілі розвитку на 2012 рік: 
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 сприяння повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості 
населення, спрямованій на підвищення рівня його життя;    

 забезпечення збереження ефективно функціонуючих і створення 
нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці на 
підприємствах, в установах та організаціях міста усіх форм власності; 

 підтримка самозайнятості населення і розвитку підприємництва; 
 сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і 

не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці; 
 легалізації зайнятості населення. 
Перспективи розвитку   
В 2012 році заплановано створення в усіх сферах економічної 

діяльності 1,2 тис. нових робочих місць та працевлаштування 1,7 тис. осіб; 
забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації 291 особі; надання профорієнтаційні послуги майже 6,3 тис. осіб. 

За прогнозними показниками рух робочої сили через центр зайнятості у 
2012 році залишиться на рівні 2011 року та складатиме 3774 особи. В 
основному це через плинність кадрів на підприємствах, звернення до служби 
зайнятості молоді, яка закінчила навчання в навчальних закладах, 
звільнилася зі строкової служби, реорганізації підприємств (структурні 
підрозділи Укрзалізниці), зміни власників в результаті чого будуть 
вивільненні люди. 

За даними анкетування про можливе вивільнення, у 2012 році 
планується скоротити 10 чол. на комунальних підприємствах та 
підприємствах обробної промисловості. 

До громадських робіт планується залучити 250 безробітних. На 
підприємствах міста відсутні обсяги тимчасових робіт та необхідність в 
тимчасових працівниках. Роботи проводяться на об’єктах соціальної сфери та 
по догляду за хворими та одинокими людьми. 
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Соціальний захист населення  
Протягом 2011 року виплачено державних соціальних допомог 6350 

особам на суму 44,6 млн. грн., субсидій - 3700 особам на суму 3,7 млн. грн. 
Компенсаційні виплати потерпілим від наслідків аварії на ЧАЕС проведено 
на суму 52,5 млн. грн. Фінансування забезпечене на 95,5%. Виплачено 
компенсацій за надання соціальних послуг в розмірі 440,5 тис. грн. 

Проблемні питання розвитку: 
 недосконалість законодавства по Закону України «Про статус та 

соціальний захист громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», внаслідок чого в силу вступили судові рішення на суму 240 
млн. грн., які неможливо виконати; 

 недостатні умови для надання консультацій громадянам і 
представникам підприємств, установ і організацій щодо роз’яснень з питань 
призначення та виплати всіх видів соціальної допомоги, субсидій, пільг та 
компенсацій; 

 законодавчо не вирішене питання єдиного порядку надання 
соціальної допомоги, а саме для призначення кожного виду допомог 
застосовуються окремі законодавчі акти; 

 обмеженість сум державної субвенції на фінансування пільг 
громадян, які користуються транспортними послугами та зв’язком.  

Напрямки розвитку на 2012 рік:  
 реалізація запланованих на 2012 рік заходів Програми «Турбота» - 

соціальний захист ветеранів війни, праці та інвалідів; 

Найменування показника 2010 рік 
звіт 

2011 рік 
очікувані 

2012 рік 
прогноз 

2012 р.  у 
% до 2011 

Кількість створених нових робочих місць в 
усіх сферах економічної діяльності  - 
всього  

1096 1200 1200 100 

Пропозиція робочої сили на кінець 
звітного періоду, осіб 1056 1087 1079 99 

Попит робочої сили на кінець звітного 
періоду, осіб 232 396 400 101 

Навантаженість на одне робоче місце 5 3 3 100 
Рівень зайнятості, у % до населення:  2,6 2,5 2,4 96 
Одноразову допомогу для започаткування 
власної справи отримали, осіб 12 24 24 100 

Працевлаштовано незайнятих громадян 
через центр зайнятості протягом року  1757 1715 1715 100 

Середній розмір виплати по безробіттю, 
грн. 711 888 1000 113 

Через центр зайнятості профорієнтаційні 
послуги отримали, осіб 5635 6280 6290 100,2 

Залучено до участі в оплачуваних 
громадських роботах, осіб 

236 201 250 
 

124 
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 створення інформаційно-консультативного центру для проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед усіх відвідувачів управління; 

 проведення виїзних консультацій в віддалені райони нашого міста, 
щодо роз’яснення діючого законодавства потенційним отримувачам 
державних допомог, субсидій та компенсацій; 

 продовжуватиметься практика виявлення на ранній стадії сімей, що 
опинились у складних життєвих обставинах, які не забезпечують належних 
умов утримання та виховання дітей. Важливим напрямком роботи 
залишатиметься цільова адресність надання допомоги дітям-сиротам та дітям 
позбавлених батьківського піклування; 

 здійснення контролю щодо дотримання законодавства з праці та  
виконання графіків керівниками підприємств по погашенню заборгованості з 
виплати заробітної плати.  

Очікувані результати 
Очікується, що в 2012 році на 19% збільшиться кількість чоловік, які 

отримають субсидію. На виплату субсидій заплановано 4,4 млн. грн.  
Допомог та компенсацій згідно з Закону України „Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи" планується виплати на суму 60,3 млн. грн. 

Планується, що інші соціальні допомоги та виплати жителі міста 
отримають у розмірі 59,5 млн. грн. 

Показники 2010 рік, 
звіт 

2011 рік, 
очікувані 

2012 рік, 
прогноз 

2012 рік у % 
до 2011 р. 

Кількість чоловік, що отримали 
субсидію 

3058 3700 4400 119 

Розмір суми виплачених субсидій, 
млн. грн. 

2,4 3,1 4,4 142 

Середній розмір субсидій, грн. 636,1 837,84 1004 120 
Кількість чоловік, що отримали інші 
виплати та допомоги, 
На суму, млн. грн.  

6120 
 

36,0 

6350 
 

44,6 

6550 
 

58,7 

103 
 

132 
Компенсації та виплати відповідно 
до ЗУ «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи», млн. грн. 
% від потреби у повному                   
фінансуванні      

 
 
 
 

43,5 
 

88,8 

 
 
 
 

52,5 
 

95,3 

 
 
 
 

60,3 
 

97,2 

 
 
 
 

115 
 
- 

Розмір суми компенсаційних виплат 
за надані соціальні послуги, тис. грн.  

292,5 440,5 795,5 181 

 
Охорона здоров’я 
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              Демографічна ситуація в місті за цей період покращилась, як в плані 
збільшення народжуваності, так і в плані зниження смертності. За 9 місяців 
2011  року по місту народилось живими 647 дітей (за аналогічний період 
2010 року – 564). Показник народжуваності на 1000 населення становив 9,9 
(8,6). Померло всього – 656 (666) чол., показник загальної смертності на 1000 
населення становив – 10,0 (10,2). Природний рух населення становив -9 (-
102), показник -0,1 (-1,6). Залишились, практично, на рівні минулорічних, 
показники розповсюдженості і захворюваності.                                                                                                                                

Незадовільна екологічна ситуація, критична демографічна ситуація, 
недоліки існуючої системи охорони здоров'я , незадовільний стан здоров'я 
населення – все це наразі потребує нагального вирішення. На даний час 
проводиться добудова хірургічного корпусу міської лікарні на 180 ліжок. 
Сума виділених на добудову коштів складає 11,5 млн. грн. 

Проблеми розвитку: 
 незадовільне медикаментозне та матеріально-технічне забезпечення  

закладів охорони здоров’я, в тому числі  діагностичним, рентгенологічним, 
ендоскопічним обладнанням, комп’ютерною технікою та автомобільним 
транспортом; 

 зношеність основних фондів, що потребують значного обсягу 
фінансування на проведення капітальних ремонтів; 

 недостатнє впровадження новітніх технологій через відсутність  
сучасної апаратури та обладнання; 

 недостатність фінансування  на забезпечення  надання безоплатної  
медичної допомоги  пільговим категоріям населення  в повному обсязі.  

Пріоритети розвитку на 2012 рік: 
 подальшу оптимізацію первинної медико-санітарної допомоги та її 

вдосконалення на засадах  сімейної медицини; 
 розвиток і підвищення ефективності альтернативного лікування 

хворих в умовах денних стаціонарів амбулаторно-поліклінічних закладів, 
стаціонарів на дому; 

 покращення якості лікувально-діагностичного процесу, в тому числі 
і шляхом впровадження стандартів лікування «Лікарських формулярів» та 
ін.; 

 зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних 
закладів міста.  

Очікувані результати: 
 наближення лікарської допомоги до населення та збільшення 

питомої ваги послуг первинної медико-санітарної допомоги на засадах 
сімейної медицини; 

 поліпшення якості лікування хворих на туберкульоз та зниження 
рівня захворюваності та смертності на туберкульоз;   

 збереження тенденції до зниження захворюваності на інфаркт 
міокарда, мозкові інсульти; зниження смертності від інсультів – на 2,5%; 
зниження смертності від інфарктів – на 2,5%; 
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 зменшення ускладнень цукрового діабету; 
 підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх 

стадіях на 5%; 
 зниження смертності від онкологічних захворювань  - на 0,4%; 
 зниження дорокової смертності від онкологічних захворювань – на 

1%; 
Планується, що на утримання в 2012 році медичних закладів з міського 

бюджету буде виділено 36,4 млн. грн. 
 
Освіта і наука  
В місті функціонують 13 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких 

навчається 6888 учнів, з них: НВК№12, міська гімназія, міський ліцей, 11 
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів. Крім цього працює вечірня (змінна) 
школа, в якій навчається 119 учнів, професійно-технічне училище № 16 та 
технічний коледж.   

Мережа  позашкільних закладів: Будинок дитячої творчості, станція 
юних техніків, станція юних натуралістів, дитяча юнацька спортивна школа. 
До позашкільної освіти  залучено біля 2,5 тис. дітей. 

Проблеми розвитку: 
 відсутність бюджетних коштів на придбання сучасного навчального 

обладнання з природничо-математичних та технологічних дисциплін для 
навчальних закладів; 

 перевантаження груп дошкільних навчальних закладів; 
 необхідність облаштування закладів сучасною протипожежною 

сигналізацією; 
 не виконання державного замовлення по ПТУ №16; 
 потреба забезпечення навчальних закладів сучасними 

комп’ютерними класами.  
Пріоритети розвитку на 2012 рік  
В загальноосвітніх школах міста:  
 забезпечення в повному обсязі навчальних закладів 

кваліфікованими педагогічними кадрами; 
 підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення навчального 

процесу та модернізацію матеріально-технічної бази шкіл: виконання 
поточних та капітальних ремонтів закладів освіти (ремонт дахів, 
сантехнічних мереж); оновлення інвентарю та технологічного обладнання; 
забезпечення навчальних закладів сучасними комп’ютерними комплексами 
та заміна застарілих;  

 збільшення фінансування на оздоровлення дітей шкільного віку; 
 збільшення питомої ваги молодих педагогів серед освітян міста; 
 створення нового сучасного дошкільного закладу освіти. 
Планується, що на утримання в 2012 році закладів шкільної та 

дошкільної освіти з міського бюджету буде виділено 64,5 млн. грн. 
Технічний коледж  
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 Отримання ліцензії на підготовку водіїв автотранспортних засобів 
категорії С1 та Д1, збільшити ліцензовані обсяги набору студентів на 
навчання на базі 9-ти класів. 

 Збільшення доходної частини не менше ніж на 25%. 
 Налагодження співробітництва з ПТУ №16, випускники якого 

матимуть можливість вступу до коледжу для навчання за скороченою 
формою. 

Професійно-технічне училище  № 16  
 Посилення профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл міста 

та району.  
 Оновлення матеріально-технічної бази. 
 Розширення навчальних професій (2012 рік – маляр-штукатур, 

плиточник).  
 
Культура, туризм та екскурсійна діяльність 
Проблемні питання розвитку.  
1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури. 
2. Відсутність інвестицій у розбудову туристичної інфраструктур. 
Пріоритети розвитку на 2012 рік:  
 продовжити вивчення наявних міських ресурсів для залучення в 

туристичну інфраструктуру; 
 проведення загальноміських свят; 
 підтримка музейної спадщини та пам’яток міста;  
 створення історико-культурного заповідника «Стародавній 

Іскоростень». 
Очікувані результати 
 реалізація державної політики   в галузі   культури і туризму; 
 охорона культурної спадщини; 
 доступність всіх видів культурних послуг і культурної діяльності 

для кожного громадянина; 
 створення умов для розвитку соціальної  та ринкової 

інфраструктури  в сфері культури та мистецтва та її матеріально-технічного 
забезпечення. 
        Військово–історичний комплекс «Скеля»: 

 поповнення експозицій комплексу зразками військової техніки та 
озброєння, військового майна,  

 поточний ремонт наземних та підземних приміщень, інженерного 
обладнання та комунікацій, 

 інформаційне забезпечення військово–історичного комплексу; 
проведення заходів військово–патріотичного виховання молоді; проведення 
уроків мужності присвячених Дню Перемоги, визволення міста Коростень 
від німецько-фашистських загарбників. 

Планується, що на утримання в 2012 році закладів культури з міського 
бюджету буде виділено 6,3 млн. грн. 
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Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю 
Служба у справах дітей  
На кінець року на первинному обліку дітей, які залишилися без 

батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування перебуває – 132 дитини (з них 48 – сиріт, 84 – дітей, позбавлених 
батьківського піклування). 

Протягом 11 місяців 2011 року виявлено та поставлено на первинний 
облік 21 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування. У 
2011 році усиновлено - 3 дитини (громадянами України). Здійснювалися 
виплати одноразової допомоги по досягненню дітьми 18-річного віку та 
надавалась матеріальна допомога на придбання шкільної та спортивної 
форми. В місті діє 4 дитячі будинки сімейного типу, 2 прийомні сім’ї.  

Проблемні питання розвитку: 
 відсутність соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, випускників технікумів, коледжів, ліцеїв, вузів; 
 відсутність достатнього фінансування для підтримки дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в 
складних життєвих обставинах. 

Перспективи розвитку 
В 2012 році залишається пріоритетним влаштування дітей–сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання. 
Завданням являється організація результативної роботи щодо запобігання 
соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей.  З 
цією метою планується створити ще 2 прийомні  сім’ї.  

Також актуальним залишається профілактика правопорушень з боку 
дітей, значне зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми.  

Постійним завданням залишається забезпечення збереження житлових 
та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
які влаштовані під опіку, піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки 
сімейного типу, державні заклади. 

Планується, що на утримання в 2012 році центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді з міського бюджету буде виділено 136,6 тис. грн. 

 
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. Завдяки зусиллям міської влади щодо 
збереження, реконструкції та розбудови мережі спортивних споруд, в місті 
функціонує 2 стадіони, фізкультурно-оздоровчий комплекс, 21 спортзал, 51 
спортивний майданчик (3 із штучним покриттям), проведено 129 спортивних 
заходів. 
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Серед проблемних питань, які впливають на розвиток галузі, можна 
визначити зменшення інвестицій на утримання, ремонт та будівництво 
фізкультурно-спортивних об’єктів. Турбує недостатня кількість сучасних 
спортивних майданчиків за місцем проживання громадян, особливо у 
віддалених мікрорайонах міста. 

Основні показники економічного і соціального розвитку міста Коростеня. 
Показники розвитку 2010 рік 2011 рік 2011 рік у % до 

2010 року 
Кількість проведених спортивних 
заходів, у т.ч.: 

112 129 115,2% 

міських змагань 29 38 131,03% 
навчально-тренувальних зборів 8 2 25% 
участь у обласних змаганнях 37 34 91,89% 
участь у всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях 

25 45 180% 

участь у турнірах різних рівнів 13 10 76,92% 
Обсяги фінансування на проведення 
спортивних заходів, тис.грн. 

135,00 160,00 118,52% 

Заходи, які планується впроваджувати протягом 2012 року 
1. Поліпшення матеріально-технічної бази: 
 завершення будівництва легкоатлетичної доріжки та спортивних 

майданчиків із сучасним покриттям на стадіоні „Спартак”; 
 пошук можливості будівництва майданчика для ігрових видів 

спорту із штучним покриттям біля Коростенської ДЮСШ; 
 будівництво „Стежки здоров’я” у парковій зоні міста (Парк 

Перемоги); 
2. Підвищення майстерності спортсменів та розвиток масового спорту: 
 забезпечення участі команди ХК „Політехнік” у чемпіонаті України 

з хокею на траві серед чоловічих команд вищої ліги; 
 проведення у місті ігор чемпіонату України з хокею на траві серед 

юнаків; 
 забезпечення участі команд Коростенської ДЮСШ у першості 

України з футболу серед юнацьких команд І ліги. 
3. Впровадження сучасних форм дозвілля у місцях масового 

відпочинку населення з використанням різних засобів фізичного виховання і 
спорту: 

 пошук фінансових можливостей для відкриття на базі стадіону 
„Спартак” пункту прокату спортивного інвентарю; 

 відкриття льодової ковзанки на зимовий сезон 2011-2012 років; 
 проведення масових спортивних заходів з нагоди Дня фізичної 

культури і спорту, Дня міста та V Міжнародного фестивалю дерунів. 
Планується, що на утримання в 2012 році спортивних закладів з 

міського бюджету буде виділено 762,3 тис. грн., в тому числі 95,0 тис. грн. на 
проведення спортивних заходів. 

 
Інформаційний простір 
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Інформаційний простір в місті представлений КП КМР 
«Коростеньмедіа», яке включає в себе відділ телебачення, друкованого 
видання та радіомовлення, приватною ТРК «САМ» та 4 друкованими 
періодичними виданнями різної форми власності. В місті активно працюють 
дві офіційні Інтернет-сторінки органу місцевого самоврядування, які в 
повному обсязі забезпечують вільний доступ до інформації про діяльність 
місцевої влади та надають можливості інтерактивного доступу до отримання 
адміністративних послуг з боку населення міста.  

Основні напрями діяльності на 2012 рік: 
 вдосконалення роботи міського Інтернет-порталу щодо зручності 

користування та розширення спектру надання адміністративних та 
довідкових послуг населенню; 

 продовження практики організації і проведення прямих телеефірів з 
міським головою та телефонного зв’язку „гаряча телефонних ліній” з 
посадовцями; 

 проведення щомісячних зустрічей посадовців виконавчого комітету 
міської ради, керівників структурних підрозділів з представниками місцевих 
засобів масової інформації (брифінги, прес-конференції, медіа-форуми, 
круглі столи тощо); 

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

 вдосконалення методів співпраці з представниками всеукраїнських 
та регіональних ЗМІ; 

 пошук нових шляхів розширення інформаційного простору міста 
через залучення громадськості міста в процес прийняття рішень; 

 максимальне сприяння популяризації інвестиційної та туристичної 
привабливості міста через видання друкованої продукції. 

Очікувані результати: 
 підвищення повноти інформування територіальної громади міста 

про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-
економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни; 

 забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста 
з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів 
влади; 

 забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого 
самоврядування в реалізації зворотного зв'язку та більш оперативного 
реагування на звернення громадян. 

 
Житлово-комунальне господарство 
Проблемні питання: 
 випереджаюче зростання цін на енергоносії, обладнання, матеріали 

призводить до збитковості підприємств ЖКГ, оскільки процедура перегляду 
та затвердження тарифів потребує значного часу; 



 27 

 відсутність державного фінансування  будівництва полігону ТПВ, 
реконструкції очисних споруд каналізації; 

 оновлення техніки на підприємствах ЖКГ, а саме, для виконання 
робіт по захороненню ТПВ на сміттєзвалищі, збору ТПВ, утримання міських 
доріг та мереж вуличного освітлення; 

 недосконалість діючого законодавства в сфері створення та 
діяльності ОСББ, пасивність мешканців будинків в питанні створення ОСББ;  

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

 складний фінансовий стан підприємств, збитковість, наявність 
значної дебіторської та кредиторської заборгованості. 

 Перелік заходів які планується реалізувати у 2012 році  
 залучення інвестицій для вирішення комунальних проблем;  
 придбання сучасної спеціалізованої техніки для комунальних 

підприємств;  
 впровадження на підприємствах комунального господарства 

енергозберігаючих технологій та зменшення споживання природного газу та 
електроенергії;  

 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, висаджування квітів та 
впорядкування газонів;  

 заміна теплових мереж на сучасні трубопроводи в поліуретановій 
ізоляції;  

 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; 

 реалізація заходів Програми покращення санітарного та 
екологічного стану р.Уж та її притоки р.Кревно на 2011-2015р. Метою 
програми є відновлення та забезпечення сталого функціонування екосистеми, 
екологічно безпечних умов життєдіяльності населення і господарської 
діяльності та захисту водних ресурсів від забруднення та виснаження. 
Джерелами фінансування програм та заходів є державний та міський 
бюджети. 

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

води і теплової енергії; задоволення потреб мешканців міста у якісній питній 
воді та якісних комунальних послугах;  
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 економія енергоресурсів внаслідок заміни насосного обладнання, 
впровадження енергозберігаючих технологій;  

 поліпшення технічного стану ліфтового господарства,; 
 вдосконалення договірних відносин та розвиток конкуренції на 

ринку житлово-комунальних послуг;  
 забезпечення відповідності плати за комунальні послуги їх кількості 

та якості; 
 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;  
 формування ринкових відносин у комунальній сфері;  
 забезпечення відповідності плати за комунальні послуги їх кількості 

та якості. 
 
Охорона праці на виробництві  
Соціальний захист найманих працівників та потерпілих на виробництві 

здійснювався через систему загально-обов’язкового державного соціального 
страхування від нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві. 

Через порушення вимог охорони праці за 2011 рік на підприємствах та в 
організаціях на теріторії міста виникло 20 нещасних випадків, 3 із  
смертельним наслідком.  На підприємствах міста за 2011 рік зареєстровано 2 
професійних захворювання. 

Проблеми розвитку:  
 недостатній рівень спеціальної підготовки працівників; 
 незабезпеченість працівників спецодягом та спецвзуттям згідно зі 

встановленими нормами  внаслідок недостатніх обсягів фінансування; 
 втрата працівниками пільг та компенсацій за роботу в шкідливих 

та несприятливих умовах праці внаслідок непроведення атестації робочих 
місць за умовами праці; 



 29 

 погіршення технічного стану та моральне зношення основних 
фондів. 

Головні цілі розвитку на 2012 рік 
 попередження виникнення виробничого травматизму та 

професійних захворювань; 
 поліпшення системи безпечної життєдіяльності населення, 

створення належних умов праці на виробництві; 
 поновлення бази підприємств, де присутні шкідливі та тяжкі умови 

праці; 
 забезпечення прав робітників на пільги та компенсації за роботу в 

шкідливих та важких умовах праці.  
Очікувані результати  
Підвищення  відповідальності роботодавців за стан охорони праці. 
Приведення робочих місць відповідно до вимог нормативних актів про 

охорону праці, поліпшення умов та безпеки праці. 
Формування свідомого ставлення працівників до охорони праці, 

безпечного ведення робіт. 
Зменшення кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. 
Підвищення рівня знань з питань охорони праці керівників, посадових 

осіб,спеціалістів служб охорони праці підприємств, установ, організацій. 
Покращення виконання колективних договорів щодо зобов’язань з 

охорони праці. 
 

ІІІ. Моніторинг і оцінка реалізації Програми 
Результати реалізації Програми економічного та соціального розвитку 

міста на 2012 рік (далі – Програма) визначаються шляхом проведення 
моніторингу соціально-економічного розвитку  міста.  

Для проведення моніторингу застосовуються показники соціально-
економічного розвитку міста.  

Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, 
узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників та визначення 
ефективності реалізації Програми. 

Моніторинг проводиться на підставі даних галузевих управлінь 
/відділів міської ради та суб’єктів господарювання міста. 

Галузеві управління/відділи, суб’єкти господарювання раз в півріччя  
надають  управлінню економіки звіти і пропозиції щодо заходів з її 
виконання до 20 числа місяця наступного за звітним.  

Управління економіки узагальнює подану інформацію, готує звіт про 
реалізацію Програми та подає його на розгляд Коростенської міської ради.  

Звіт про реалізацію Програми висвітлюється у засобах масової 
інформації.  

Контроль за реалізацією Програми покладається на заступників 
міського голови згідно з розподілом обов’язків. 
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