
Довідка про підсумки виконання 

Програми економічного і  соціального розвитку Чернігівської області 

за І півріччя 2021 року 

 

Робота обласної державної адміністрації разом з іншими органами виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, керівниками суб’єктів господарювання спря-

мовувалась на вирішення актуальних питань життєдіяльності регіону, виконання 

завдань Програми економічного та соціального розвитку області.  

За січень-червень 2021 року індекс промислової продукції становить 96,8%. 

Зросли обсяги виробництва на підприємствах машинобудування (+47,1%), з 

виробництва гумових і пластмасових виробів (+25,1 %), з виготовлення виробів з 

деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (+17,8 %), 

металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин 

і устаткування (+5,5%). 

Водночас, обсяги скоротились на підприємствах з виробництва хімічних 

речовин і хімічної продукції (на 19,5 %), харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів (на 9,5 %), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри та 

виробів зі шкіри (на 9,4 %), з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря (на 2,4 %) та у добувній промисловості та розробленні 

кар‘єрів (на 12,8%). 

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-червень 2021 року 

становить 18,4 млрд гривень. 

За січень-червень 2021 року індекс валової продукції сільського 

господарства області становив 95,5%, в тому числі у сільськогосподарських 

підприємствах – 98,3% та у господарствах населення – 92,6%. Індекс виробництва 

продукції рослинництва – 127,0%, тваринництва – 95,1%. 

Загальна посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2021 року 

складає майже 1360 тис. га, що на 2,1% більше 2020 року.  

Станом на 01.07.2021 в господарствах області утримувалось 155,9 тис. гол. 

ВРХ, що на 10,5% менше відповідного періоду 2020 року, в тому числі 81,8 тис. 

гол. корів, що на 6,2% менше. Поголів'я свиней зменшилось на 3,2% та склало 

191,9 тис. голів.   

В аграрному комплексі області проводиться будівництво та реконструкція  

34-х об’єктів виробничої інфраструктури. 

Зовнішньоторговельний оборот товарами за січень-червень 2021 року склав  

768,1  млн дол. США. Експорт зріс на 48,8% (до 566,5 млн дол. США), імпорт – на 

20,6% (до 201,6 млн дол. США). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами 

склало 364,9 млн дол. США. 

За  І півріччя 2021 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх 

джерел фінансування освоєно 2,4 млрд грн капітальних інвестицій, що на 1,6% 

менше, ніж за відповідний період 2020 року. Питома вага освоєних капітальних 

інвестицій у загальному обсязі по Україні складає 1,3%.  

Найбільше інвестицій освоєно у сільському, лісовому та рибному 

господарстві – 1345,4 млн грн (55,2% від загального обсягу) та промисловості –
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352,1 млн грн (14,4%) (переважна більшість у цій сфері припадала на підприємства 

переробної промисловості – 272,2 млн грн (11,2%)), у будівництві – 185,4 млн грн 

(7,6%). 

За І півріччя 2021 року завершено реалізацію 16 інвестиційних проєктів, з них 

у сільському господарстві – 6; у промисловому комплексі – 6, в альтернативній 

енергетиці – 2, та по 1-му проєкту в туризмі та транспорті, складському 

господарстві. 

 Станом на 31.03.2021 обсяг прямих інвестицій (інструменти участі в 

капіталі) в економіку області склав 468,1 млн дол.США, що на 16,6 % більше, ніж 

на таку ж дату 2020 року. Інвестиції надійшли до області із 42 країн світу. Значний 

капітал внесено інвесторами зі Сполученого Королівства Великої Британії та 

Північної Ірландії (79,1% від загального обсягу прямих інвестицій), до найбільших 

інвесторів економіки області також належать: Кіпр (8,3%), Польща (3,1%), 

Швейцарія (2,3%). 

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. На 

підприємствах промисловості зосереджено 93,1% загального обсягу прямих 

інвестицій в області, у т.ч. переробній  – 86,8%; у сільському, лісовому та рибному 

господарстві – 4,4%. 

Обсяг виконаних будівельних робіт за січень-червень 2021 року становить  

808,0  млн грн, що на 22,8% менше, ніж за січень-червень 2020 року.  

У 2021 році на реалізацію проєктів регіонального розвитку області 

передбачається спрямувати майже 1,3 млрд гривень коштів державного бюджету. 

З Державного фонду регіонального розвитку області на реалізацію 8 

інвестиційних проектів передбачено 84,7 млн гривень.  

У 2021 році області передбачена субвенція щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій у розмірі 100,0 млн грн на реалізацію 88 проєктів.  

Триває використання залишків субвенції 2020 року, обсяг якої на початок року 

також склав 4,4 млн гривень.  

На реалізацію 9 проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних 

відділень в опорних закладах охорони здоров’я області у 2020 році з державного 

бюджету було виділено 72,0 млн грн, освоєно 57,7 млн гривень. У 2021 році 

освоєно 8,5 млн грн, з них кошти місцевого бюджету – 7,7 млн грн, власні кошти 

закладу – 0,8 тис.  гривень.  

Завершується будівництво сільських амбулаторій. Будівельні роботи 

завершено в 21 амбулаторіях, у 6 – проведено капітальні ремонти. Крім того, за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету здійснена закупівля 40 

службових автомобілів для медичних працівників комунальних закладів охорони 

здоров’я та закупівля 55 комплектів телемедичного обладнання для 41 амбулаторії 

(на розвиток системи охорони здоров‘я у сільській місцевості  виділено  

13,3  млн грн).  

Крім того, передбачено 17,6 млн грн коштів субвенції на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (забезпечення 

закупівлі кисневих концентраторів). 
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У сфері освіти буде реалізовуватись 11 проєктів по програмі «Спроможна 

школа для кращих результатів» на загальну суму 40 млн грн. 

Крім того, передбачені інші  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам, які будуть  спрямовані на створення нового освітнього середовища 

шляхом зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти, 

а саме: 

- на придбання сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для початкових 

класів закладів освіти передбачено кошти у сумі 38,4 млн грн (субвенція «Нова 

Українська школа»); 

 - на придбання шкільних автобусів  передбачено 10,9 млн грн державних 

коштів на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. За рахунок 

зазначених коштів планується придбати 10 шкільних автобусів.   

- на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів 

загальної середньої освіти та їх філій  для організації дистанційного навчання, 

інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій 

дистанційного навчання  області передбачено 22,9 млн гривень. За рахунок 

зазначених коштів планується придбати  1397  ноутбуків. 

Для 51 громади області передбачена субвенція на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 

сільській місцевості у сумі  59,7 млн гривень. 

3 громади області  (Дмитрівська, Ніжинська, Куликівська) отримали 

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів 

надання адміністративних послуг у розмірі 820,0 тис. гривень. 

На 2021 рік субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 

у населених пунктах передбачено 880,6 млн грн. Всього передбачено реалізувати 

44 проєкти.  

У сфері житлово-комунального господарства за І півріччя 2021 року 

підприємствами, які надають послуги з централізованого теплопостачання на 

заходи з ремонту, модернізації (реконструкції) основного та допоміжного 

обладнання, теплових мереж використано 27,5 млн гривень. Кошти були 

спрямовані на проведення робіт з диспетчеризації котелень, технічного 

переоснащення основних фондів (КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми 

«ТехНова»), заміні насосного обладнання та аварійних ділянок розподільних 

мереж.  

Проведено роботи з будівництва та реконструкції водопровідно-

каналізаційних мереж (в тому числі заміні аварійних ділянок) загальною 

протяжністю 4,1 км на суму 32,6 млн грн. Основні обсяги робіт виконано у містах 

Чернігів, Ніжин, Прилуки, Бобровиця, Борзна, Корюківка, Носівка, Семенівка;  

смт Короп, Ладан та Любеч. 

Реалізовувались ініціативи Уряду щодо стимулювання населення до 

впровадження енергоефективних заходів. З метою підвищення рівня енерго-
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ефективності в житловому фонді області проводились заходи з термомодернізації 

будівель ОСББ та приватних будинків населенням. На сьогодні від 34 ОСББ 

області подано 36 заявок на участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ»  Фонду 

енергоефективності. Відшкодування з Фонду вже отримали 30 ОСББ області в 

розмірі 8,2 млн грн (385,5 тис. грн – на проведення енергоаудитів, 949,3  тис. грн – 

розробку проєктної документації, 6,8 млн грн – проведення заходів з 

термомодернізації).  

Власниками приватних будинків в рамках урядової програми «теплі кредити» 

за І півріччя 2021 року залучено 255 кредитів на енергозберігаючі матеріли, 8 – на 

твердопаливні котли на загальну суму близько 9,0 млн гривень. 

В рамках реалізації обласних програм підтримки населення та ОСББ з 

обласного бюджету компенсовано понад 122,0 тис. грн по кредитам, залученим на 

енергоефективність (зокрема 3 ОСББ в м. Прилуки та 1 в м. Чернігів отримали  

55,6 тис. грн компенсації, 237 фізичних осіб-власників приватних домогосподарств 

– 66,7 тис. грн). 

 Станом на 01.07.2021 загальна потужність об’єктів енергетики, що 

виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, в області становить 

майже 31,0 МВт. Протягом І півріччя 2021 року потужність таких об’єктів 

збільшилась на 860 кВт за рахунок будівництва та введення в експлуатацію  

39 нових СЕС населенням в приватному секторі.  

Електрична енергія з енергії сонця виробляється на  восьми установках 

юридичних осіб (потужність 15,61 МВт) та 294 установках в приватних 

домогосподарствах області (потужність 6,11 МВт). Загальна потужність об’єктів 

сонячної енергетики в області становить 21,72 МВт.  

За І півріччя 2021 року всіма об’єктами альтернативної енер-

гетики, розміщеними на території області, вироблено близько 42,0 млн кВт*год 

електричної енергії. 

Продовжується впровадження енергозберігаючих джерел світла у 

зовнішньому освітленні населених пунктів. Протягом І півріччя завершено 

реалізацію 17 проєктів у сфері зовнішнього освітлення на загальну суму 552,3 тис. 

гривень. Крім того, частково реалізовано 2 проєкти з реконструкції ліній 

зовнішнього освітлення в містах Чернігів та Ніжин  (освоєно 6,1 млн гривень). В 

ході реалізації робіт встановлено 931 одиницю енергозберігаючих світильників, 

відновлено 23,3 км електричних мереж. 

Підприємствами автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, 

виконаних фізичними особами-підприємцями, за січень-червень 2021 року 

перевезено 895,2 тис.т вантажів, що на 19,9% більше відповідного періоду  

2020 року. Вантажооборот виконано в обсязі 521,4 млн ткм (+8,1%). 

Пасажирським автотранспортом області перевезено 21,7 млн пас., що на 3,2% 

менше відповідного періоду 2020 року. Обсяг виконаного пасажирообігу 

збільшився на 2,0% і становить 187,0 млн пас.км. 

У рамках реалізації обласної Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва  на 2021-2027 роки організовано та проведено низку 
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різноманітних заходів, в тому числі  8 семінарів для підприємців щодо практичних 

та законодавчих аспектів ведення власної справи; сільськогосподарської 

кооперації; розвитку сільського та зеленого туризму тощо;  2 фінансові тренінги 

для молоді;  тематичну консультацію «День юридичної допомоги»;  Молодіжну 

школу бізнесу на тему: «Управління бізнесом: сучасні тренди і моделі»;   

10 вебінарів стосовно заходів з підтримки бізнесу на період карантину, правових 

аспектів трудового законодавства, актуальних змін у податковому законодавстві 

тощо. 

В області за 2020 рік (останні статистичні дані) господарську діяльність 

здійснювали  6254 підприємства, з яких 5812 малих (у тому числі 4932 належать до 

мікропідприємств), 437 середніх, 5 великих та понад 37,7 тис. фізичних осіб-

підприємців.  Протягом січня-червня 2021 року було взято на облік 3457 суб’єктів 

підприємництва, з них 454 юридичні  особи та 3003 фізичні особи–підприємця 

(що, відповідно, на 13% та  46% більше, ніж  кількість, тих, що припинили 

діяльність). 

Забезпечено зростання надходжень до місцевих бюджетів від діяльності 

суб’єктів малого та середнього підприємництва порівняно з відповідним періодом 

2020 року, на 20,1% (до 1,56 млрд грн), що складає майже половину (46,0%) від 

усіх податкових надходжень, які контролюються Державною податковою службою 

в області. 

Продовжувалась робота щодо удосконалення системи надання адміні-

стративних послуг, в тому числі безперебійного функціонування мережі центрів.  

В області наразі забезпечено функціонування 32 ЦНАПів, створених в 

органах місцевого самоврядування (міських, селищних, сільських радах). 

Процес трансформації центрів надання адміністративних послуг 

райдержадміністрацій, які діяли станом на 01.01.2020, у центри надання 

адміністративних послуг виконавчих комітетів міських та селищних рад в області 

вже завершено.  

Протягом І півріччя 2021 року структурними підрозділами 

облдержадміністрації та підпорядкованими ним підприємствами, установами, 

закладами проведено 3632 допорогові закупівлі. Укладено договорів на суму 69,8 

млн гривень. Економія коштів становить 13,0 млн грн або 15,7 %. Питома вага 

коштів, використаних через систему ProZorro, складає 34,6 %. 

Оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням обороту фізичних осіб) за січень-

червень  2021 року склав  12,0 млрд грн, що на 13,2% більше, ніж за відповідний 

період 2020 року. У розрахунку на одну особу реалізовано товарів на суму 12,3 тис. 

гривень. У сфері роздрібної торгівлі та ресторанного бізнесу розширили 

присутність, розпочали діяльність 70 об’єктів. 

Індекс споживчих цін в області у червні 2021 року до грудня 2020 року 

становив 106,1%, в т.ч. на продукти харчування – 109,1%.  

За січень-червень 2021 року у службі зайнятості області взято на облік  

13,2 тис. безробітних громадян, що на 21% менше, ніж за відповідний період 2020 

року.  Зменшення реєстрації зафіксовано в 14 районних філіях Чернігівського 
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обласного центру зайнятості.  

Забезпечено роботою та повернуто до трудової діяльності шляхом 

працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця 7 тис. громадян, зокрема, за 

безпосереднім направленням служби зайнятості – 6,5 тис. осіб, з них 5,2  тис. офіційно 

безробітних. 2 безробітних отримали усю належну їм допомогу по безробіттю 

одноразово та започаткували власну справу. 

Під особливою увагою служби зайнятості залишається працевлаштування 

громадян з інвалідністю. За січень-червень 2021 року їх перебувало на обліку  

1,5 тис. осіб, з них  знайдено роботу 186 особам, 24 інваліди  проходили 

професійне навчання та перенавчання, здійснено 39 направлень до тимчасової 

зайнятості – громадяни з особливими потребами брали участь у громадських та 

інших роботах тимчасового характеру.  

28,2  тис. осіб різних категорій населення, зокрема, 22,3 тис. безробітних, які 

перебували на обліку в службі зайнятості, отримали 59,3 тис. профорієнтаційних 

послуг, у т.ч.  38,7 тис. профінформаційних, 20,4 тис. профконсультаційних та   

196 послуг з профвідбору.  

Загалом до активних форм сприяння зайнятості було залучено 7,6 тис.  

безробітних громадян – кожного третього на обліку. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у січні-червні  

2021 року становила 10871 грн (+24,0% до відповідного періоду 2020 року), у 

реальному вимірі вона зросла на 14,1%. 

Заборгованість із виплати заробітної плати в області зменшилась з 

початку 2021 року на 32,1% і  на 01.07.2021 становила 11,0 млн грн. 

Вживались заходи щодо соціального захисту та соціального забезпечення 

населення. 

Станом на 01.07.2021 державні соціальні допомоги в області отримують  

54,3 тис. осіб. Право на пільги за соціальною ознакою мають 250,5 тис. осіб. 

Житлові субсидії у липні 2021 року отримали 56,7 тис. сімей. 

За щомісячною адресною допомогою внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг, станом на 01.07.2021 звернулось 1757 сімей, на виплату спрямовано  

15,4 млн гривень. 

На обліку в органах соціального захисту населення області станом на 

01.07.2021 перебувало 514 осіб з інвалідністю внаслідок війни із числа учасників 

антитерористичної операції, 28 учасників війни та 394 членів сімей загиблих 

учасників АТО. 

В області продовжують реалізовуватись бюджетні програми щодо 

забезпечення житлом членів сімей загиблих учасників АТО/ООС, осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в АТО/ООС, внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, а також учасників бойових дій на території інших держав. 

Грошова компенсація для отримання житлових приміщень призначена 65 таким 



 

7 

 

 

родинам  на загальну суму 83,0 млн гривень. На 2021 рік області розподілено 

субвенцію на ці цілі в сумі 8,2 млн гривень.  

Санаторно-курортним лікуванням забезпечено 5 осіб із числа постраждалих 

учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції та  

144 особи з інвалідністю та ветерани війни. 

Протягом І півріччя 2021 року до сімейних форм виховання всього було 

влаштовано 155 дітей (20 – усиновлено, 96 – під опіку, піклування, 26 – у 

прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, 12 – повернуто у біологічну 

сім’ю, 1 – визнано батьківство), що на 15,7% більше у порівнянні з кількістю осіб, 

які посиротіли протягом звітного періоду (посиротіло 134). 

Станом на 01.07.2021 сімейними формами виховання охоплено 93,2% дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, від їх загальної кількості, що 

на 0,2 відсоткові пункти більше, ніж у відповідному періоді 2020 року (на 

01.07.2020 – 93,0%). 

В області налічується 168 прийомних сімей та 34 дитячі будинки сімейного 

типу, в яких проживає та виховується 521 дитина. В порівнянні з відповідним 

періодом 2021 року кількість дітей в прийомних сім‘ях та дитячих будинках 

сімейного типу збільшилась на 0,6% (з 518 станом на 01.07.2020 до 521 на 

01.07.2021). 

Протягом І півріччя 2021 року в області усиновлено 20 дітей, з яких 14 – 

громадянами України, 6 – іноземцями. 

Особлива увага приділялася підтримці багатодітних сімей. 

Указом Президента України 35 жінкам області присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня». 

У 2021 році в області розпочали роботу два позаміські дитячі заклади 

оздоровлення та відпочинку: «Дивосвіт» Чернігівської обласної ради (смт Седнів 

Чернігівського району) та «Мрія» Бахмацької міської ради (с. Курінь Бахмацької 

територіальної громади Ніжинського району). Станом на 01.07.2021 

профінансовано 697,3 тис. грн для забезпечення підготовки та діяльності 

позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт».  

В освітній галузі охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років 

становить 97,5%. Усіх дітей старшого дошкільного віку охоплено різними 

формами здобуття дошкільної освіти. Чисельність дітей в закладах дошкільної 

освіти з розрахунку на 100 місць становить 98 осіб. 

У 2020/2021 навчальному році в області функціонувало 463 заклади загальної 

середньої освіти з учнівським контингентом 96,1 тис. осіб. За новим Державним 

стандартом початкової освіти у 494 класах навчалось 9028 першокласників. В 

області створено 47 опорних закладів у 35 територіальних громадах.  

Організовано безперебійний підвіз 9142 учнів сільської місцевості (100% від 

потреби). Для підвозу було задіяно 318 транспортних одиниць, з них 306 шкільних 

автобусів. 

У 2020/2021 навчальному році у 161 закладі загальної середньої освіти діяли  

419 класів з інклюзивним навчанням, де навчались 535 дітей, освітній процес 
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забезпечували  409  асистентів вчителя. В області створено розгалужену мережу 

інклюзивно-ресурсних центрів. На сьогодні їх 16. Також  в області функціонує 

 ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.  

Функціонувало 66 закладів позашкільної освіти системи освіти, у тому числі 7 

– обласного підпорядкування. До роботи у гуртках та секціях закладів 

позашкільної освіти було залучено понад 33 тисячі вихованців. Охоплення 

позашкільною освітою та гуртковою роботою у закладах загальної середньої 

освіти становило 65,6 %. 

Протягом І півріччя 2021 року з різних джерел фінансування на покращення 

матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я області було спрямовано  

243,9 млн грн.              

Для обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

було закуплено 42 автомобілі швидкої медичної допомоги, з яких 28 придбано за 

власні кошти закладу,  14 –  поставлено в рамках  централізованої закупівлі МОЗ 

України. Вперше за останні роки на закупівлю автомобілів заклад направив 

власний фінансовий ресурс – кошти, отримані від Національної служби здоров'я 

України за надані послуги.   

Одним із головних пріоритетів в області стала боротьба з COVID-19, 

головною метою якої стало створення мережі закладів охорони здоров'я, яка б 

витримала пандемічне навантаження та забезпечила надання якісної та своєчасної 

медичної допомоги населенню області. 

Для надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою COVID-

19 в області створено мережу медичних закладів, розроблено та впроваджено 

маршрути пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID – 19.  Для 

госпіталізації таких хворих залучаються 7 медичних закладів, де розгорнуто 885 

стаціонарних ліжок, 94 % з яких забезпечено подачею кисню.  Для 

централізованого киснезабезпечення  ліжок в медичних закладах встановлено  

15 кисневих станцій (8 – модульних контейнерного типу та 7 – працюючих на  

11 кріогенних стаціонарних ємкостях). 

Набирає обертів програма з вакцинації. Для реалізації всіх етапів вакцинації 

від COVID-19 створено 26 мобільних бригад, 139 тимчасових пунктів та  

28 центрів вакцинації.  Станом на 25.08.2021 в області щеплено першою  та 

другою дозою  224195 мешканців області. 

У сфері культури забезпечено проведення на належному організаційному та 

творчому рівні ряду культурно-мистецьких заходів з нагоди державних свят,  

фестивалів та конкурсів, зокрема проведено 35 централізованих заходів з нагоди 

відзначення державних свят, знаменних  та пам’ятних дат, проводились фестивалі, 

свята, конкурси, серед яких: ХХ Міжнародний фестиваль класичної музики 

«Сіверські музичні вечори» до 250-ти річчя Людвига Ван Бетховена, поетичний 

фестиваль «Дотиком душі», обласний фольклорний фестиваль  ім. В.Полевика,  

ІІ театральний фестиваль-конкурс «Театральна весна», святкова концертна 

програма колективів обласного філармонійного центру до Дня Конституції 
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України, фестиваль майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, воркшоп для 

культурних діячів області (професіоналів та аматорів) щодо розвитку сучасного 

театрального мистецтва, обласне свято – церемонія нагородження кращих читачів 

«Бібліо-Оскар-2021», концертні програми під час навчальних зборів з 

територіальної оборони ЗСУ, урочистості біля пам'ятника Т.Г.Шевченку з нагоди 

207-ї річниці  від Дня народження Великого Кобзаря, Міжнародний фестиваль 

історичної реконструкції «Вовча гора»,  заходи до 150-ти річчя Л.Українки: в 

обласному філармонійному центрі програма капели бандуристів ім. О.Вересая  

«І марилося їм..." за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки; вистава «Саронська 

квітка або інша сторона гріха» в облмуздрамтеатрі ім. Т.Г. Шевченка тощо. 

З нагоди відзначення  25-ти річчя Конституції України відбулася урочиста 

церемонія розгортання 200-х метрового Рушника Єдності, яка стала кульмінацією 

проєкту «Чернігівщини дерево-життя – могутній України оберіг»,  мета якого – 

об'єднати  суспільство навколо давніх українських традицій та показати єдність 

нашого народу.  Встановлений рекорд України. 

Театрально-видовищними підприємствами протягом І півріччя  2021 року 

створено 12 нових вистав та 29 концертних програм. 

Туристичний потенціал області був представлений в рамках міжнародного 

історичного фестивалю «Вовча гора» у парку природи Беремицьке та на семінарі 

«Децентралізація та туризм: як громадам використати наявний туристично-

рекреаційний потенціал» у м. Чернігів. Також, на базі парку у березні 2021 року 

організовано та проведено науково-практичну конференцію «Історико-культурна 

спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації». 

Постійно проводиться робота з наповнення актуальною інформацією 

обласного туристичного порталу chernihivregion.travel та соціальних мереж: 

Facebook та Instagram. 

У сфері фізичної культури та спорту cтаном на 01.08.2021 на офіційних 

міжнародних і всеукраїнських змаганнях спортсменами області завойовано  

587 медалей, з яких 229 золотих. Підготовлено 24 майстри спорту України.  

Представники області завоювали 18 медалей, з них 5 золотих, 8 срібних та  

5 бронзових. 

 

 


