ПРО
ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО
І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ОБЛАСТІ ЗА 2020 РІК

ОСНОВНІ МАКРОПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ

СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО
+4,7%
Україна -11,5%

ЕКСПОРТ
$ 890,9 млн
+10,4%
Україна -1,7%

БУДІВНИЦТВО
2,4 млрд грн
у 1,2 р.б.
Україна +4,0%

1 місце

2 місце

2 місце

ОБОРОТ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
22,5 млрд грн
+14,2%
Україна +8,4%
3 місце

ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ
(інструменти участі
в капіталі) (на 30.09.2020)

$ 453,1 млн
+2,7%
Україна -8,7%

грн
КАПІТАЛЬНІ
ІНВЕСТИЦІЇ
6,1 млрд грн
-40,9%
Україна -38,2%
15 місце

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ
ЦІН
(грудень 2020 р. до грудня 2019 р.)

105,2%
Україна 105,0%
12-15 місце

ПРОМИСЛОВІСТЬ
-7,3%
Україна -5,2%
19 місце

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
9328 грн
+13,4%
Україна +10,4%
8 місце

РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
Територіальні громади

569
місцевих рад

57
територіальних
громад

Райони

22 райони

5 районів

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Капітальні інвестиції

6,1 млрд грн

32 інвестиційних

освоєно капітальних інвестицій,

проєкти реалізовано

59,1 %

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ ЗА ГАЛУЗЯМИ ЕКОНОМІКИ:

19

9

2

1

1

Сільське
господарство

Промисловість

Альтернативна
енергетика

Туризм

Транспорт,
складське господарство

Будівництво 16-ти
об'єктів для зберігання
та сушіння зерна,
3-х об'єктів тваринництва

Облаштування нового цеху
з виробництва засобів
індивідуального захисту
потужністю 20 тис. виробів/міс.
(«ТК-МЕДЗАХИСТ»,
м. Чернігів)

Будівництво фотоелектричної
наземної сонячної е/станції
«СОНЕСТА» потужністю
6,3 МВт (ТОВ «Строй Центр»,
м. Бахмач)

Розбудова природного
парку «Беремицьке»
(будівництво стайні, музею)
(ТОВ «Формікабуд»,
Козелецький район)

Будівництво І черги транспортнологістичного центру в межах
Новобілоуської сільради
(ТОВ «Київський двір»,
Чернігівський район)

КОНКУРС ПРОЄКТІВ СЕКТОРАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ЄС
30 проєктів подано
6 проєктів - переможців
Сільський розвиток
AGROHUB Chernihiv Region

1 місце за кількістю проєктів-переможців
76,2 млн грн вартість проєктів
14,6 млн грн

Інноваційна економіка та інвестиції

EXPORT AID – підтримка експортної діяльності Чернігівської області

7,5 млн грн

Розвиток туризму

• Підвищення туристичної привабливості м. Новгород-Сіверський Чернігівської області
• Чернігівське князівство від тисячолітньої історії до сучасної туристичної промоції

13,4 млн грн
16,3 млн грн

Розвиток людського потенціалу

Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісогосподарській
галузі – нова якість фахівців лісового господарств

Ефективне управління регіональним розвитком

Розвиток хаб-системи підтримки підприємництва, інновацій та стартапів в
Чернігівській області

7,7 млн грн
16,7 млн грн

МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА
заявка для участі
141 подана
у кредитних, грантових програмах

які отримали
63 проєкти,
міжнародну технічну, кредитну

або грантову допомогу по області

та програмах міжнародної
технічної допомоги по області

Grants_ODA

Запущено
Телеграм-канал
«Grants_ODA»

Чернігівська облдержадміністрація стала бенефіціаром проєкту:
«Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери (освітні
навчальні заклади) та системи зовнішнього освітлення м.Прилуки»

Щомісяця оновлюється
Грантовий дайджест
«Будь у курсі подій – дій»

10 громад – переможці від Чернігівської області
Програми (USAID) «Децентралізація приносить
кращі результати та ефективність» (DOBRE)

 29.01.2021 підписано Меморандум про співпрацю та взаємодію між
ОДА та організацією «Global Communities», основним виконавцем
програми USAID DOBRE.

 Співпраця з Проєктом «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGе), який реалізується
за підтримки Уряду Канади (ініціатива «Сприяння реалізації регіональних інвестиційних проєктів в Україні»).
 13.01.2021 підписано Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту «Супровід урядових реформ в Україні»
(SURGe) між Чернігівською ОДА та Alinea International.

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО
~ 80
потенційних
об’єктів ДПП

постійна актуалізація об’єктів ДПП
з подальшим розміщенням
на сайтах ОДА, Депекономіки, ОТГ
Ініційовано співробітництво між
Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства
та Чернігівською обласною державною адміністрацією:

Відпрацьовано Меморандум про співпрацю
Заплановано проведення навчальних заходів для органів місцевого самоврядування щодо підготовки
концептуальних записок та пропозицій з питань здійснення ДПП та впровадження механізму ДПП

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
+0.6 %

127

1.2

КРАЇНПАРТНЕРІВ

$ млрд

ТОВАРООБІГ

+10.4 %

891.0

$ млн

САЛЬДО

ЕКСПОРТ

ОСНОВНІ ПАРТНЕРИ В ЕКСПОРТІ

ТОВАРНА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ

50.3 % зернові культури

547.7

$ млн

36.9%

КРАЇНИ ЄС

328.4 $ млн

4.0 %

БІЛОРУСЬ

35.2 $ млн

8.5 %

готові харчові продукти

15.7 %

7.0 %

деревина та
вироби з деревини

140.3 $ млн

6.1 %

папір та картон

5.8 %

насіння і плоди
олійних культур

3.8 %

текстильні матеріали
та вироби

3.6 %

машини, обладнання

КИТАЙ

5.9%

ЄГИПЕТ

52.4 $ млн

6.9 %

АЗЕРБАЙДЖАН

61.1 $ млн

ЗОВНІШНІ ЗНОСИНИ

Візит делегації Представництва ЄС
в Україні на чолі з Послом ЄС в Україні
Візит Надзвичайного і Повноважного
Посла Федеративної Республіки
Німеччина в Україні

Візит Надзвичайного і Повноважного
Посла Малайзії в Україні
Навчальний тренінг для експортерів
«Маркетинг як невід’ємна
складова успішного експорту»

Онлайн-зустріч «Інвестиційне
співробітництво між
Україною та Хорватією:
міжрегіональний вимір»

Участь у зустрічі представників
органів влади та бізнесу
з Надзвичайним і Повноважним
Послом України в КНР

Візит Надзвичайного
і Повноважного Посла
Королівства Бельгія в Україні

Круглий стіл «Програми Уряду
зі стимулювання експорту.
Інновації – як запорука росту експорту
товарів з високою доданою вартістю»

ІНІЦИАТИВНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЗАПОЧАТКОВАНО РОБОТУ ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ІННОВАЦІЙ ТА СТАРТАПІВ –
Business Hub Chernihiv region
за участю партнерів: проєкту FORBIZ, проєкту Polish Aid, ЧРТПП, НУ «Чернігівська політехніка» та інших

Проєкт «Розвиток хаб-системи
підтримки підприємництва, інновацій
та стартапів в Чернігівській області»

ЦПП

Функціонують:
 бізнес-інкубатор;
 «Вікно підприємця»;
 коворкінг-зона;
 інноваційна лабораторія-майстерня.

Корюківський
район

ЦПП

ЦПП

Ніжинський
район

ЦПП

Н.-Сіверський
район

Прилуцький
район

РЕАЛІЗАЦІЯ ОБЛАСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2017-2020 РР.
Надано фінансово-кредитну підтримку для реалізації 3-х інвестиційних проєктів: «Ремонт та дооснащення садиби “Стара
пристань”»; «Відкриття мийки самообслуговування на 4 автомісця»; «Налагодження виробництва поліпропіленових мішків»
на суму 395 тис. грн

ПРОВЕДЕНО:

34 ВЕБІНАРИ,
7 СЕМІНАРІВ,
ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ
ТА ОСІБ, ЯКІ
БАЖАЮТЬ
РОЗПОЧАТИ
ВЛАСНУ СПРАВУ

ОБЛАСНИЙ
ЯРМАРОК
«ЩО МОЖЕ
ЖІНКА»

ІV БІЗНЕС-ФЕСТ
«РАЗОМ ДО
УСПІХУ» ДО ДНЯ
ПІДПРИЄМЦЯ

ОБЛАСНИЙ
«ФОРУМ
ДІЛОВИХ ТА
ПРОФЕСІЙНИХ
ЖІНОК»

ПЕРШУ В ОБЛАСТІ
10-ТИЖНЕВУ
ІНКУБАЦІЙНУ
ПРОГРАМУ
РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НА БАЗІ
ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА,
ІННОВАЦІЙ ТА
СТАРАПІВ
BUSINESHUBCHERNI
HIV REGION

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ЦНАП
Діють (21 ОМС):

21

• створені / модернізовані у співпраці з Програмою U-LEAD:
Вертіївська, Бобровицька, Кіптівська, Куликівська, Козелецька,
Остерська, Парафіївська, м.Ніжин, м.Прилуки;
• створені ОМС: Бахмацька, Варвинська, Коропська, Корюківська,
Макіївська, Менська, Семенівська, Сновська, Срібнянська,
Ріпкинська, м.Чернігів, м.Новгород-Сіверський.
ДІЮЧІ ЦЕНТРИ РДА (з подальшою ліквідацією, 8):

оптимізація
ЦНАП

У стані трансформації:

4

Корюківська, Борзнянська, Ніжинська, Талалаївська.
У стані трансформації у співпраці з Програмою U-LEAD:
Сосницька, Носівська, Ічнянська, Городнянська.
Очікується створення ЦНАПів ОМС (36 ОТГ):
• у 2021 р.: Батуринська, Городнянська, Іванівська, Ічнянська, Линовицька,
Новобілоуська, Носівська, Сосницька, Плисківська, Холминська,
Борзнянська, Талалаївська;
• у 2022 р.: Лосинівська, Сухополов’янська, Деснянська, МихайлоКоцюбинська;
• у 2023 р.: Комарівська, Височанська, Талалаївська, Мринська,
Новобасанська, Понорницька, Малодівицька, Гончарівська, Киїнська,
Киселівська, Тупичівська, Олишівська, Добрянська, Любецька, Дмитрівська,
Крутівська, Ладанська, Яблунівська, Березнянська, Седнівська.

4

36

РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
На 01.01.2020 - 6442 підприємства:
 5998 малих (у т.ч. 5086 мікропідприємств)
 439 середніх
 5 великих
 понад 36 тис. фізичних осіб-підприємців

КІЛЬКІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА,
ВЗЯТИХ НА ОБЛІК І ПРИПИНЕНИХ, од.

5600

5537

3600

НАДХОДЖЕННЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

від діяльності суб'єктів малого та середнього
підприємництва, млрд грн

1600

965
взято на облік

-400

-528
-2400

скасовано

-4784

2,96

46,8 % від усіх

2,82

податкових
надходжень, які
контролюється
ГУ ДПС в області

2019

2020

-4400

-6400

юридичні
особи особи
юридичні
2020 рік

фізичні фізичні
особи особи

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МСП

Державна програма
«Доступні кредити 5-7-9 %»:
укладено 275 договорів
на суму 747,7 млн грн;
9 місце по Україні

Одноразова допомога ФОП,
найманим працівникам
підприємств, чия діяльність
підпала під карантинні обмеження,
склала 88 млн грн. Подано
11,3 тис. заяв (6,6 тис. ФОП,
4,7 тис. найманих працівників)
або 72% від потенційних
кандидатів

Одноразова матеріальна допомога
до 8 тис. грн на кожного працівника,
чий робочий час скорочено через
карантинні обмеження:
• звернулось 297 юридичних осіб;
• для виплати 4956 працівникам,
на суму 24 млн грн

Допомога по частковому безробіттю
отримана 1099 роботодавцями для
виплати 6800 найманим працівникам
та 6613 ФОП (за себе) на загальну
суму 83 млн грн

КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

1222,7 млн грн
Державний
фонд регіонального
розвитку

Субвенція на запобігання
виникненню та поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19
(придбання медичного обладнання)

144,9 млн грн

89,2 млн грн

28,4 млн грн

Державний
дорожній фонд

722,4 млн грн

Освітня субвенція

EMERGENCY 2020
(приймальні відділення
опорних лікарень)

57,7 млн грн
Субвенція на розвиток
системи охорони здоров'я
у сільській місцевості

50 млн грн

«Нова
українська школа»

24,2 млн грн
Субвенція
на соціально-економічний
розвиток окремих територій

86,6 млн грн

«Спроможна
школа»

19,3 млн грн

ПРОГРАМА ПРЕЗИДЕНТА «ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО»
Дитячі садки - 5
Реконструкція під нові заклади: м. Ніжин,
с. Черешеньки Коропського району, с. Ніжинське Ніжинського району
Реконструкція: м. Бобровиця, смт Сосниця

Cпортивні об’єкти - 5
Реконструкція (капітальний ремонт):
спортивний комплекс СДЮШОР з футболу «Юність» у м. Чернігів,
стадіони в смт Сосниця, смт Остер, спортивна зала у м. Семенівка
Будівництво: стадіон у м. Корюківка

Школи - 5
Будівництво: м. Носівка, м. Прилуки
Реконструкція (капітальний ремонт): м. Корюківка, с. Журавка
Варвинського району, м. Городня

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 2020
4 місце серед регіонів України за станом використання коштів ДФРР
Освіта

13,9
5,6

92,7
млн грн

34,1

Охорона здоров'я

39,1

Культура

Надійшло – 92,7 млн грн
Виконано робіт - 89,2 млн грн
Стан освоєння - 96,2 %
6

3 5

Спорт
10
2

9 11 13
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Відкритий стадіонний комплекс у м. Остер
Центральний стадіон у смт Сосниця
Футбольний стадіон у смт Корюківка
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 11 класів, в с. Григорівка
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 1, в м. Корюківка
Заклад загальної середньої освіти № 2 в м. Городня
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Г.Ф.Вороного в с. Журавка
Дошкільний навчальний заклад "Сонечко" в смт Сосниця
Будівля головного корпусу комунально-лікувального профілактичного закладу
"Чернігівська обласна лікарня" в м. Чернігові
КЛПЗ "Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня"
Двоповерхова прибудова під відділення екстреної медичної допомоги
Придбання рентгенівського діагностичного комплексу з цифровою обробкою
зображення на два робочих місця
“Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм”

кап. ремонт
реконструкція
будівництво
будівництво
реконструкція
кап. ремонт
реконструкція
реконструкція

8

4
1

кап. ремонт
кап. ремонт
реконструкція

12

придбання
реставрація

7

АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
ВИРОБНИЦТВО ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ПО ВСІХ КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ,
МЛН ГРН (У ПОСТІЙНИХ ЦІНАХ 2016 РОКУ)

32681,3

валова продукція сільського
господарства - всього

31213,9

26885,4

сільськогосподарські
підприємства

25376,1

5795,9
господарства населення

5837,8
2020 р.

2019 р.

 1 місце в Україні за темпом зростання обсягу валової продукції с/г (+4,7 %),
 1 місце в Україні за обсягом виробництва продукції с/г на 1 особу (30164 грн),
 3 місце – за чисельністю ВРХ у с/г підприємствах (94,2 тис. голів),
 4 місце – за виробництвом молока у с/г підприємствах (222,0 тис. тонн).

АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС

5240,0

5009,0

4909,0

4079,0

3740,0

3514,0

Функціонує
1171 зернозберігальний об'єкт
потужністю 2,9 млн тонн

1518,3

3693,0

ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА
ПО ВСІХ КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ
(у вазі після доробки), тис. тонн

2010

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
(попередні
дані)

219 сушарок потужністю
132,0 тис. т/добу, в т.ч.:
- 157 – на природному газі,
- 47 – на біоресурсах,
- 15 – на нафтопродуктах

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АПК ОБЛАСТІ
Фінансова підтримка заходів в АПК шляхом здешевлення
кредитів

32,7
4,6

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

0,9

Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих
садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними

154,6
млн грн

12,4
101,7

2,3

Державна підтримка галузі тваринництва

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників (техніка)

Надання кредитів фермерським господарствам

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ
Пілотний проєкт щодо ефективного використання земельних ресурсів у громадах області

ПОТЕНЦІЙНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ЩОРІЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

на 1180,4 тис. грн
Менської міської ради
(від Ушнянського старостинського округу)

на 853,2 тис. грн
Коропської селищної ради
(від Атюшівського старостинського округу)

на 701,4 тис. грн
Талалаївської селищної ради
(від Липівського старостинського округу)

на 492,3 тис. грн
Понорницької селищної ради
(від Крисківського старостинського округу)

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

ОРЕНДА ЗЕМЛІ,
% від нормативно визначеної вартості землі

8,3%

4,3%

2013

4,7%

2014

5,4%

2015

6,2%

2016

8,9%

9,7%

7,2%

2017

2018

2019

2020

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Структура промислової продукції
Виробництво харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів

43,2%

Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря
Виготовлення виробів з деревини

96,6
89,0

10,2%
6,3%

Машинобудування

6,2%

Текстильне виробництво

99,0

18,5%

Добувна промисловість і
розроблення кар'єрів

Виробництво гумових і
пластмасових виробів

Індекси промислової продукції
за основними видами діяльності, %

Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря

Добувна промисловість

Переробна промисловість

4,7%
2,6%

Індекси промислової продукції по Україні та області, %
95,7

Металургійне виробництво
Водопостачання, каналізація,
поводження з відходами

Виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції

2,3%

93,0

94,9

91,7

2,0%
1,4%

94,8

91,3
І квартал

92,7

91,5

ІІ квартал

ІІІ квартал

Україна

Чернігівська область

ІV квартал

ПРОМИСЛОВІСТЬ
 Проведено конкурс «Краща інноваційна розробка» (взяли участь 12 конкурсних робіт).
 Підготовлено каталог інноваційних розробок та розповсюджено серед суб’єктів господарювання області.
 Взято участь в організації та проведенні спільно з Державним науково-дослідним інститутом випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки Міністерства оборони України ХХ науково-технічної конференції «Створення та модернізація

озброєння і військової техніки в сучасних умовах».
 Підготовлено Меморандум про співпрацю та узгоджені дії між Чернігівською обласною державною адміністрацією
та суб’єктами господарювання, який підписано 05 лютого 2021 року.

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

14,3 млн грн
економія бюджетних коштів

2580
успішно
проведених
допорогових
закупівель

15,9 %
економія

 Здійснювався контроль, моніторинг та аналіз проведення допорогових закупівель в системі ProZorro.
 Проводились навчання з питань здійснення публічних закупівель для розпорядників бюджетних коштів області.
 Надавалась постійна методологічна та консультативна допомога організаторам та учасникам процедур закупівель.

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ
Інформація за даними bi.prozorro по розпорядниках області,
як підпорядкованих, так і не підпорядкованих ОДА

1033

організатори

127332

успішно проведені
закупівлі

2,27

пропозицій
на торги

14,69 %
економія

СПОЖИВЧИЙ РИНОК
Підтримка місцевих товаровиробників

Розміщено електронний каталог
товарів-переможців конкурсу
«Кращий товар Чернігівщини» 2020 на офіційному вебсайті
Чернігівської ОДА у тематичному
розділі «Чернігівщина, купуй рідне»

Проведено щорічний обласний конкурс
«Кращий товар Чернігівщини»-2020

За результатами конкурсу визначені
переможцями 13 товарів:
11 – у номінації «Продовольчі товари»,
2 – у номінації «Непродовольчі товари»,
5 товарів стали учасниками у категорії
«Новинка року»

Проведено 3 семінари у містах
Ніжині, Прилуках, Чернігові
та 2 вебінари на тему: «Підтримка
місцевих товаровиробників»

Виготовлено та розміщено
в об’єктах торгівлі районів та міст
3 тис. екземплярів знаку-логотипу

За 2020 р. в області розширили присутність, розпочали діяльність
140 об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного бізнесу
Оборот роздрібної торгівлі в області за 2020 р. – 22,5 млрд грн, +14,2 %
(3 місце серед регіонів України)

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
19,0
млн грн

16,2
12,4

11,3

01.01.2020
загальна

01.01.2021
економічно активні підприємства

Станом на
01.01.2020,
тис. грн

Станом на
01.01.2021,
тис. грн

м.Чернігів

7415,0

8374,2

+12,9

м.Ніжин

4482,2

8400,0

у 1,9 р.б.

Борзнянський

0

54,3

+100,0

Коропський

0

351,6

+100,0

33,8

888,9

у 26,3 р.б.

Сосницький

0

331,3

+100,0

Чернігівський

0

564,6

+100,0

12387,8

18964,9

млн грн

Район, місто

16,2

Менський

2,7
економічно активні
підприємства

0

підприємства, що
підприємства-банкрути
призупинили діяльність

По області

Приріст до
01.01.2020, %

у 1,5 р.б.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ
Для придбання житла для дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
у 2020 році області з Державного бюджету виділено
34,2 млн гривень. Виплачено грошову компенсацію
за належні для отримання жилі приміщення 84 дітям.
33 ДБСТ

205 прийомних сімей

Станом на 01.02.2021 за рахунок виплаченої компенсації
13 дітей придбали житло.

ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ, ДІТЕЙ,
ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, В СІМ'Ї ГРОМАДЯН, осіб

7

208

17

ВІДСОТОК ДІТЕЙ-СИРІТ, ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО
ПІКЛУВАННЯ, ОХОПЛЕНИХ СІМЕЙНИМИ ФОРМАМИ ВИХОВАННЯ

39

76
92,5%

визнано батьківство
усиновлення
опіка / піклування

до біологічної сім'ї
прийомна сім'я / дитячий будинок сімейного типу

01.01.2018

93,0%

01.01.2019

93,2%
92,0%
01.01.2020

01.01.2021

МЕРЕЖА ОПОРНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
КНП «Чернігівська обласна лікарня»
690 ліжок, 218 лікарів;
24/7 – хірургія, стоматологія, анестезіологія,
офтальмологія, КТ, МРТ
КНП "Чернігівська міська лікарня № 2"
510 ліжок, 226 лікарів;
24/7 – терапія, хірургія, анестезіологія,
травматологія, інфекційні хвороби
КНП «Ніжинська центральна
міська лікарня ім.М.Галицького»
395 ліжок, 91 лікар;
24/7 – терапія, хірургія, анестезіологія
КНП «Козелецька центральна
районна лікарня»
190 ліжок, 46 лікарів;
24/7 – хірургія
КНП «Бобровицька центральна районна лікарня»
190 ліжок, 58 лікарів;
24/7 – хірургія, акушерство

КНП «Новгород-Сіверська центральна
районна лікарня ім.І.В.Буяльського»
120 ліжок, 37 лікарів

КНП «Корюківська центральна районна
лікарня»
180 ліжок, 60 лікарів;
24/7 – реанімація, хірургія, акушерство

КНП «Бахмацька центральна районна лікарня»
243 ліжка, 59 лікарів

КНП «Прилуцька центральна міська лікарня»
315 ліжок, 102 лікаря;
24/7 – терапія, хірургія, анестезіологія,
акушерство

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Ремонтно-будівельні роботи приймальних відділень опорних лікарень області
у рамках проєкту EMERGENCY за підтримки Президента України
КНП «Чернігівська
міська лікарня №2»

КНП «Козелецька
КНП «Чернігівська
обласна лікарня»

центральна районна лікарня»

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
Побудовано 22 сільські лікарські амбулаторії,
7 – відремонтовано

Закуплено 40 автомобілів санітарного автотранспорту
для сільських лікарських амбулаторій

Renault Daster

ОСВІТА
В області функціонують 45 опорних закладів та 27 філій
Відсоток охоплення дітей віком від 3-х до 6-ти років дошкільною освітою - 97,3%
Діють 445 закладів дошкільної освіти

У 2020/2021 н.р. в області у 161 закладі
загальної середньої освіти функціонує
419 класів з інклюзивним навчанням,
в яких навчається 535 дітей
відповідної категорії

Онлайн форум Національної ради дітей та молоді
LEADERS MEET UP 2020 за участю Президента України
В.Зеленського

Протягом 2020 року в рамках Програми Президента України «Велике будівництво»:
 відкрито дошкільний підрозділ на базі Черешенського ліцею
та закладу дошкільної освіти № 8 «Кручайлик» Ніжинської міської ради;
 завершено роботи з реконструкції Бобровицького дошкільного навчального закладу
«Золотий ключик» та Сосницького дошкільного навчального закладу «Сонечко».
• Відповідно до рішень органів місцевого самоврядування відновлено діяльність дошкільного
навчального закладу «Берізка» Талалаївської селищної громади, дошкільного закладу на базі
Деревинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городнянської територіальної громади.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА
Регіональний навчально-практичний центр
з підготовки кадрів
для сфери громадського харчування

ДНЗ «НІЖИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Регіональний навчально-практичний центр
деревообробних технологій

ДПТНЗ «СНОВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА»

КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ

1
Відкриття ХХ Міжнародного
фестивалю «Сіверські музичні
вечори» (березень 2020)

Перший фестиваль для дітей
та молоді з інвалідністю «Місток»
(ТРК Голубі озера, 12-13.07.2020)

Фестиваль національних культур
«Поліське коло» (30.08.2020)

Вручення обласної премії ім.Г.Верьовки
та 4-й обласний фестиваль пісні
і танцю ім.Г.Верьовки (01.10.2020)

Регіон має 742 туристичних об’єкта

4
Заходи з нагоди 24-ї річниці створення
товариства «Чернігівське земляцтво» (м.Київ)

ТОП МІСЦЯ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Двоє представників Чернігівщини є кандидатами на участь в літніх Олімпійських Іграх в м.Токіо (Японія)

Андрій Пономар
велосипедний спорт

Підготовлено 18 майстрів спорту України,
4 майстри спорту України міжнародного класу,
344 кандидати у майстри спорту України та
першорозрядників. До складу збірних команд
України входять 263 представники Чернігівщини
із 46 видів спорту, з них 37 осіб з інвалідністю

Реалізується Програма Президента України «Велике будівництво»:
5 спортивних об’єктів та державний проєкт «Україна – чемпіон!»,
в рамках якого стадіон КПНЗ «СДЮШОР з футболу “Юність”»
визначено об’єктом-«магнітом»

Олена Костевич
кульова стрільба

На офіційних міжнародних змаганнях
спортсменами області завойовано
26 медалей з 6 видів спорту, з яких 6 золотих,
на всеукраїнських змаганнях 402 медалі з 22 видів спорту,
з яких 164 золотих

