ПРО
ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО
І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ОБЛАСТІ ЗА ПЕРШЕ
ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

ОСНОВНІ МАКРОПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ
ЕКСПОРТ

$566,5млн
+48,8 %
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА

ЗАРПЛАТА

ПРЯМІ
ІНВЕСТИЦІЇ
ОБОРОТ
РОЗДРІБНОЇ
ТОРГІВЛІ

12,0млрд грн
+13,2%
Україна +13,8%
14 місце

(інструменти
участі в капіталі)
(на 01.04.2021)

$468,1млн
+16,6%

10871грн
+24,0%
Україна +21,8%
8 місце

Україна +30,7%
5 місце

КАПІТАЛЬНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

2,4млрд грн ПРОМИСЛОВІСТЬ
18,4млрд грн СІЛЬСЬКЕ
-1,6%
ГОСПОДАРСТВО
-3,2%
-4,5%
Україна +4,2%
21 місце

ІНДЕКС
СПОЖИВЧИХ ЦІН
(червень до грудня 2020 р.)

Україна +10,8%

106,1%
Україна 106,4%
14 місце

Місце – за темпом зростання (зниження)

Україна +2,1%
20 місце

БУДІВНИЦТВО
Україна -8,2%
12 місце

808,0млн грн
-22,8%

Україна +0,2%
20 місце

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Капітальні інвестиції

2,4 млрд грн

16 інвестиційних

освоєно капітальних інвестицій

проєктів реалізовано

-1,6 %

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ ЗА ГАЛУЗЯМИ ЕКОНОМІКИ:

6

6

2

1

1

Сільське
господарство

Промисловість

Альтернативна
енергетика

Туризм

Транспорт,
складське господарство

Будівництво пункту
приймання, очищення,
сушіння та
відвантаження олійних та
зернових культур
(ПрАТ «Кремінь»,
смт Парафіївка)

Будівництво прокатноремонтного цеху
електрозанурювального
устаткування
(НГВУ «Чернігівнафтогаз»
ПАТ «Укрнафта»,
Прилуцький район)

Будівництво дахової сонячної
е/станції (ТОВ «Сонячна
генерація», м.Прилуки)

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

Будівництво адміністративноскладського комплексу
(МПП Фірма «Ерідон»,
с.Іванівка, Чернігівський район)

КОНКУРС ПРОЄКТІВ СЕКТОРАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ЄС

6 проєктівпереможців

Затверджено розподіл коштів
на 2021 рік

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

(наказ Мінрегіону від 26.05.2021 № 129 )

37,8 млн грн - обсяг

фінансування
з державного бюджету

Сільський розвиток
AGROHUB Chernihiv Region

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
заявок для участі
146 поданих
у кредитних, грантових програмах
та програмах міжнародної
технічної допомоги по області

які отримали
59 проєктів,
міжнародну технічну, кредитну

Діє Телеграм-канал
«Grants_ODA»

або грантову допомогу по області
Grants_ODA

Чернігівська облдержадміністрація є бенефіціаром проєктів:
 «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери (освітні
навчальні заклади) та системи зовнішнього освітлення м.Прилуки»;
 «Супровід урядових реформ в Україні (SURGE)».

Долучилися до проекту «Програми ЄС Міцні регіони - Спеціальна програма підтримки України», яка реалізується
Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ)» та Представництвом Європейського Союзу в Україні

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

Триває співпраця з Програмою (USAID) «Децентралізація
приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)
(10 громад-переможців від області)

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

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО
Ініційовано співробітництво між
Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства
та Чернігівською обласною державною адміністрацією:

Підписано Меморандум про співпрацю та взаємодію
Проведено воркшоп «Державно-приватне партнерство: поняття, переваги, особливості застосування»
для представників органів місцевого самоврядування, балансоутримувачів комунального майна та
інших потенційних партнерів
Сформовано перелік пріоритетних проектів, які можуть реалізовуватися на умовах ДПП та
направлено ДО «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства» для проведення
подальшого скринінгу

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
+40.2 %

116

КРАЇНПАРТНЕРІВ

$ млн

768.1

ТОВАРООБІГ

+48.8 %

566.5

$ млн

364.9
САЛЬДО

ЕКСПОРТ

ОСНОВНІ ПАРТНЕРИ В ЕКСПОРТІ

ТОВАРНА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ

51.5 %
10.8 %

35.1%

зернові культури

КРАЇНИ ЄС

198.6 $ млн

7.2 %

АЗЕРБАЙДЖАН

40.8 $ млн

18.6 %

готові харчові продукти

КИТАЙ

105.4 $ млн

та
8.0 % деревина
вироби з деревини

5.3 %

жири та олії

3.5 %

ЄГИПЕТ

5.1 % папір та картон
3.2 % взуття
2.9 %

текстильні матеріали
та вироби

$ млн

19.8 $ млн

4.2 %
ІНДІЯ

24.0 $ млн

МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС
На 01.01.2021 - 6254 підприємства:

 5812 малих (у т.ч. 4932 мікропідприємства)
 437 середніх
 5 великих
 понад 37,7 тис. фізичних осіб-підприємців

НАДХОДЖЕННЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

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

КІЛЬКІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА,
ВЗЯТИХ НА ОБЛІК І ПРИПИНЕНИХ, од.
4000

1,6
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3003
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1000
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0
-1000

скасовано

-402

-2057
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юридичні особи
перше півріччя 2020

перше півріччя 2021

фізичні особи
фізичні особи

перше півріччя 2021 року

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
32 ЦНАПи,
створені в органах
місцевого самоврядування,
функціонують в області.
У ТОМУ ЧИСЛІ:

в рамках міжнародної технічної
допомоги «Програма U-Lead
з Європою» створено
та модернізовано 18 ЦНАПів,
очікується відкриття ЦНАПу
в Новобілоуській ТГ.

ПЛАНУЄТЬСЯ СТВОРЕННЯ ЦНАПів
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

• до 01.01.2023 – у 4 громадах
(>10 тис. жителів);
• до 01.01.2024 – у 21 громаді
(<10 тис. жителів).

820 тис. грн
субвенція, яку отримують
громади з Державного бюджету
місцевим бюджетам на розвиток
мережі центрів надання
адміністративних послуг:
Дмитрівська ТГ - капітальний
ремонт приміщення ЦНАПу,
Ніжинська, Куликівська міські ТГ придбання обладнання для
видачі паспортних документів.

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

10,9 млн грн

38,5 млн грн

Шкільний автобус

Нова українська школа

0,8 млн грн

Субвенція на розвиток мережі ЦНАПів

104,4 млн грн
Субвенція на соціально-економічний
розвиток окремих територій

1,3
млрд грн

17,6 млн грн
Субвенція на здійснення підтримки окремих
закладів та заходів у системі охорони
здоров’я

13,3 млн грн
Субвенція на розвиток системи охорони
здоров’я у сільській місцевості

37,8 млн грн
Кошти державного
бюджету, отримані
від ЄС

40,0 млн грн

22,9 млн грн
Придбання ноутбуків для педагогічних
працівників шкіл/гімназій/ліцеїв

«Спроможна школа для кращих
результатів»

84,7 млн грн
Державний фонд регіонального
розвитку

880,6 млн грн
Субвенція на будівництво, реконструкцію,
ремонт і утримання автомобільних доріг

59,7 млн грн
Субвенція на підвищення доступності
широкосмугового доступу до Інтернету
в сільській місцевості

11,0 млн грн

Субвенція на реалізацію інфраструктурних проектів
та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери

ПРОГРАМА ПРЕЗИДЕНТА «ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО»
Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ:

ЗА КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ:

об'єкти соціальної інфраструктури

будівництво флагштоку
(м.Батурин)

9

приймальні відділення

амбулаторії
(всього 22, з 2019 р.)

автомобільні дороги
загального користування

вулиці і дороги
комунальної власності

7

6

капітальний ремонт парку
ім.Коцюбинського (м.Чернігів)

31
13

будівництво басейну
колегіуму №11 (м.Чернігів)

АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
ВИРОБНИЦТВО ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ПО ВСІХ КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ,

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПОГОЛІВЯ ХУДОБИ ТА ПТИЦІ
ВРХ

МЛН ГРН (У ПОСТІЙНИХ ЦІНАХ 2016 РОКУ)

КОРОВИ

тис. гол.

тис. гол.

-18,2 тис. гол. (-10,5%)

1787,4

валова продукція сільського
господарства - всього

1871,2

95,1 тис. гол.
(-3,4%)

-5,4 тис. гол. (-6,2%)

60,8 тис. гол.
(-19,7%)

СВИНІ

тис. гол.

сільськогосподарські
підприємства

тис. гол.

господарства населення

925,8

-480,9 тис. гол. (-10,4%)

59,2 тис. гол.
(-13,8%)
с/г підприємства

945,4

857,4

перше півріччя 2021 р.

132,7 тис. гол.
(+2,4% )

197,3 тис. гол.
(-27,8%)

картоплеовочева група
кормові культури

зернові культури

перше півріччя 2020 р.

62,8%

3966,2 тис. гол.
(-9,3%)

господарства населення

ЗАГАЛЬНА ПОСІВНА ПЛОЩА С/Г КУЛЬТУР ПІД УРОЖАЙ П.Р.
1 354,1 ТИС. ГА

6,5%
7,5%
23,2%

41,2 тис. гол.
(-11,4%)

ПТИЦЯ

-6,4 тис. гол. (-3,2%)

930,0

40,6 тис. гол.
(-0,2%)

технічні культури

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Структура реалізованої промислової продукції
39,2%

Індекси промислової продукції
за основними видами діяльності, %
102,4

97,6

96,7

Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря

Добувна промисловість

21,1%
10,2% 8,7%
6,9%

3,5% 2,7% 2,3% 1,8%
1,2%

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Виготовлення виробів з деревини
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
Машинобудування

Індекси промислової продукції по Україні та області, %

Виробництво гумових і пластмасових виробів
Текстильне виробництво
Металургійне виробництво
Водопостачання, каналізація, поводження з відходами
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

Переробна промисловість

102,1
98,0

96,8

92,2
І квартал

перше півріччя

Україна

Чернігівська область

АЛЬТЕРНАТИВНА, ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА
Упродовж першого півріччя 2021 року
власниками приватних господарств області
встановлено 39 сонячних електростанцій
потужністю 860 кВт

Загальна потужність об’єктів альтернативної
енергетики з виробництва електроенергії
за «зеленим тарифом», становить майже 31,0 МВт

Об’єктами альтернативної енергетики,
розташованими на території області,
вироблено ~42,0 млн кВт/год. електричної енергії

СПОЖИВЧИЙ РИНОК
Реалізація ініціативи «Чернігівщина, купуй рідне»
Підтримка місцевих товаровиробників
фінансова

інформаційно-консультаційна

Підприємствам області пропонується часткове
відшкодування витрат:
- з вартості сертифікації продукції або систем
управління;
- на участь у виставково-ярмаркових заходах на
національному та міжнародному рівнях.

Дано старт щорічному обласному
конкурсу «Кращий товар
Чернігівщини»-2021

ОБОРОТ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ У 2021 РОЦІ

1925,9
+10,7

3770,0
+8,3

5835,3
+10,5

7648,8
+15,2

9805,4

+12,1

12040,7

- проведено зустріч керівництва обласної
державної адміністрації з представником
ТОВ
«АТБ-МАРКЕТ»
і
місцевими
виробниками;
- питання щодо чинних на регіональному
рівні інструментів підтримки місцевих
товаровиробників висвітлено під час
проведення вебінару на тему «Підтримка
місцевих товаровиробників» та наради з
керівниками громад області.

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН (червень 2021 року, % до грудня 2020 року)
109,0
106,4

+13,2

м. Чернігів, ресторан «Салобіє»

106,1

індекс споживчих цін

Україна

темп у порівняних цінах, %

обсяг реалізації, млн грн

смт Козелець,
міні-кафе «Coffe House»

109,1

індекс споживчих цін на продукти
харчування
область

В області розширили присутність, розпочали діяльність
69 об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного бізнесу

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

132

організатори

57,0 млн грн
економія бюджетних коштів

12598
успішно
проведених
допорогових
закупівель

2,1

пропозицій
на торги

13,1 %
економія

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

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

11,0

01.01.2021
загальна

Станом на
01.07.2021,
тис. грн

Приріст/
зниження
до 01.01.2021, %

Корюківський

888,9

0,0

-100,0

Ніжинський

8454,3

4844,5

-42,7

Н.-Сіверський

682,9

808,4

+18,4

Прилуцький

0

495,7

+100,0

Чернігівський

6216,9

4873,8

-21,6

По області

16243,0

11022,4

-32,1

Район

16,2

млн грн

16,2

Станом на
01.01.2021,
тис. грн

11,0

01.07.2021
економічно активні підприємства

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ

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

34 ДБСТ – 236 дітей

168 прийомних сімей – 285 дітей

1

визнано батьківство

12
20

ВІДСОТОК ДІТЕЙ-СИРІТ, ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО
ПІКЛУВАННЯ, ОХОПЛЕНИХ СІМЕЙНИМИ ФОРМАМИ ВИХОВАННЯ
93,2%
93,2%
93,1%
92,0%

01.07.2021

01.01.2021

01.07.2020

01.01.2020

до біологічної сім'ї

усиновлення

96

26

прийомна сім'я / дитячий
будинок сімейного типу
опіка / піклування

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Матеріально-технічне забезпечення лікарень області

Сучасні ліжка, відеоцистоскоп,
електронний оптичний перетворювач
для КНП «Ніжинська
центральна районна лікарня
ім.М.Галицького»

Центри масової вакцинації
від коронавірусу

42 автомобілі ШМД закуплено для
КНП «Чернігівський обласний центр
екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф»

приміщення Ніжинської РДА

КИСНЕВІ СТАНЦІЇ ДЛЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КИСНЕВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЦІОНАРНИХ ЛІЖОК:

КНП Чернігівська обласна
лікарня»

ТРЦ «ЦУМ» (м.Чернігів)
КНП «Козелецька центральна
районна лікарня»

КНП «Менська центральна
міська лікарня»

ОСВІТА
В області функціонують 47 опорних закладів
у 35-ти територіальних громадах
Відсоток охоплення дітей віком від 3-х до 6-ти років дошкільною освітою - 97,5%
Діють 463 заклади загальної середньої 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

СТИПЕНДІАТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Михайло Волошин, випускник Прилуцького ліцею №6,
переможець III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії
наук (отримує стипендію Президента України)
Андрій Коломієць, випускник гімназії
ім.Пантелеймона Куліша (м.Борзна),
переможець III етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук
(отримує стипендію Президента України)
Анна Міщенко, випускниця Коропської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
ім.Т.Г.Шевченка, неодноразовий переможець
ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської
олімпіади з української мови та літератури
(отримує стипендію КМУ)

Заклади освіти активно інтегруються
в європейський та світовий науково-освітній
простір, беруть участь у міжнародних програмах
і проєктах: ТЕМПУС, Erasmus+, Горизонт 2020,
«Вища освіта України», «Англійська мова для
університетів», DLL – Deutsch Lehren Lernen
спільно з Німецьким культурним центром
Goethe-Institut в Україні, програмах
територіального співробітництва «БілорусьУкраїна», «Норвегія–Україна». «Перепідготовка і
соціальна адаптація військовослужбовців та
членів їх сімей в Україні» тощо

КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ
Міжнародний історичний фестиваль «Вовча гора» (парк природи Беремицьке)
Всеукраїнський гастрономічний
маршрут «Дороги смаку України»

1

Проект «Чернігівщини дерево-життя – могутній України оберіг»
(флешмоб з виготовлення та презентації рушника єдності спільно з ТГ)

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ
Уславлена стрільчиня Олена Костевич представляє Чернігівщину
на літніх 2021 року Олімпійських іграх у м.Токіо (Японія)

На офіційних міжнародних і
всеукраїнських змаганнях спортсменами
області завойована 381 медаль
з 19 видів спорту, з яких 151 золота

Підготовлено 24 майстри спорту України,
407 кандидатів у майстри спорту України
та першорозрядників. До складу збірних
команд України входять 240 представників
Чернігівщини із 28 видів спорту

До Програми Президента України
«Велике будівництво» включено
2 об'єкти: капітальний ремонт
стадіону «Колос» (смт Борзна) і
400-меторового легкоатлетичного
стадіону ДЮСШ
Носівської міської ради

Стадіон в м.Носівка

Збудовано 4 спортивні майданчики (1 в м.Чернігові та 3 в м.Ніжині).
На стадії виготовлення проектно-кошторисна документація на
будівництво в м.Чернігові Палацу спорту з плавальним басейном і
стрілецьким тиром та плавального басейну за типовим проектом Н2О
Сlassik в м.Ніжині.

Легкоатлетичний крос

