
ПІДСУМКИ 

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ 



ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА 6 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

ІНДЕКС 

СПОЖИВЧИХ ЦІН 

+7,7% 

до грудня 2016 р., 

Україна +7,9%,  

7-10 місце 

+0,3% 

ОБОРОТ РОЗДРІБНОЇ 

ТОРГІВЛІ 

Україна +7,3%,  

23 місце 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

ПАСАЖИРІВ 

+13,3% 

Україна +0,8% 
ПРОМИСЛОВІСТЬ 

-3,5% 

Україна -0,4%,  

21 місце 

СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО  

-2,5% 

Україна -2,1%,  

16 місце 

5289 
грн 

РЕАЛЬНА 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

+22,3% 

Україна +19,7%,  

16 місце 

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ  

ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

-11,8% 

Україна +33,6%,  

5 місце 

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ 

+43,2% 

Україна +24,2%,  

3 місце 

261,5 млн 

дол.США 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

+23,8%  

Україна +22,5%,  

11  місце 

2,2 млрд грн 

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ 

+22,0% 

Україна +24,6%,  

10 місце 

280,9 млн грн 

ВАНТАЖООБОРОТ 

+28,5% 

Україна +9,1% 

400,6 млн 

ткм 

Україна +56,2%,  

9 місце 

ВВЕДЕННЯ ЖИТЛА 

+66,6% 

76,4 тис.м2 



ІНВЕСТИЦІЇ 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

За підсумками 

першого півріччя 

2017 р. освоєно  

2,2 млрд грн 
капітальних 

інвестицій 

І півріччя 2015 р. І півріччя 2016 р. І півріччя 2017 р. 

1157,7 

1722,8 

2238,5 

1099,8 
1653,7 

2171,9 

капітальні інвестиції, млн грн 
 

капітальні інвестиції на одну особу, грн 



332,4 

384,4 
млн дол. США 

cтаном на 
01.07.2017  

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

39 основних країн-інвесторів  

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

За перше півріччя 2017 р. залучено 

143,7 млн дол.США  
прямих іноземних інвестицій 



Проект ЄС/ПРООН 
«Місцевий 
розвиток, 

орієнтований на 
громаду – ІІІ фаза» 

Проект ПРООН 
Clima East: 
Збереження  

та стале 
використання 

торфовищ» 

Проект ЄС 
«Українська 
регіональна 
платформа 

громадських 
ініціатив» 

Проект ЄС 
«Модернізація 

вуличного  
освітлення у м. 
Мена» в рамках  

програми SUDEP 

МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 



МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

ОБСЯГИ КОШТІВ ОБЛАСНОГО  

ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ,  

ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  

НА ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ  

СУБ`ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА, МЛН ГРН 

НАДХОДЖЕННЯ ДО МІСЦЕВИХ  

БЮДЖЕТІВ ОБЛАСТІ, МЛН ГРН 

470,4 

433,6 

від діяльності 
суб'єктів 
малого бізнесу 

від діяльності 
суб'єктів 
середнього 
бізнесу 

інші 
надходження 



АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 
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КІЛЬКІСТЬ ПОСЛУГ, НАДАНИХ В ЦЕНТРАХ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ,   

У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2017 РОКУ 



ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

перше півріччя 

2016 р. 

перше півріччя 

2017 р. 

76,4 тис. м2  

+66,6 % до 

2016 року 
+4,8 % до 

2015 року 

45,9 тис. м2  



На реалізацію інвестиційних програм та проектів, соціально-економічний розвиток 

територій та формування інфраструктури області передбачено  

  342,1 млн гривень 

Державний фонд  

регіонального розвитку  

112,554 млн грн 

 
Субвенція з Державного 

бюджету місцевим бюджетам  

на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих територій  

144,755 млн грн 

 

Субвенція  з державного 

бюджету на формування 

інфраструктури 

 об’єднаних територіальних 

громад з держбюджету  

84,806 млн грн 

 

КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ  

НА ОБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТУТУРИ  

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 



ЧЕРНІГІВ 

КУЛИКІВКА 

НІЖИН 

ІЧНЯ 
ТАЛАЛАЇВКА 

БАХМАЧ 

СРІБНЕ 

ВАРВА 

ПРИЛУКИ 

БОРЗНА 

СОСНИЦЯ 

КОРОП 

НОВГОРОД-

СІВЕРСЬКИЙ 

КОРЮКІВКА 

СЕМЕНІВКА 

СНОВСЬК 

ГОРОДНЯ 

РІПКИ 

КОЗЕЛЕЦЬ 

БОБРОВИЦЯ 

НОСІВКА 

МЕНА 

Придбання медичного 

лінійного прискорювача з 

комплексом  обладнання для 

оснащення 

радіотерапевтичного 

відділення КЛПЗ 

«Чернігівський обласний 

онкологічний диспансер» 

Технічне оснащення 

оперативно-

диспетчерської служби 

(ОДС) Центру 

екстреної медичної 

допомоги та медицини 

катастроф  

Енергоефективна 

реновація 

загальноосвітнього 

навчального закладу 

№11 (реконструкція)  

по просп.Миру, 137  

(м.Чернігів) 

Реконструкція будівлі №2 Ніжинської 

ЗОШ І-ІІ ст. під дошкільний навчальний 

заклад "ясла-сад" по вул.Свободи,86  

(с.Ніжинське) 

Будівництво 

школи № 5 на 520 місць по 

вул.Вокзальній (м.Носівка) 

Реконструкція кінотеатру 

”Літній” під спортивну залу 

по вул.Б.Майстренка, 8 

(м.Новгород-Сіверський)  

ПРОЕКТИ, ЯКІ БУДУТЬ ФІНАНСУВАТИСЬ з ДФРР у 2017 р. 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

НАЙБІЛЬШІ ПРОЕКТИ 

112,6 

млн грн 
 

42 
проекта 

Буде реалізовано 12 проектів 

обласного значення 

Освіта (20 об'єктів) 

Медицина (9 об‘єктів) 

Соціальний захист 

(4 об‘єкта) 

Придбання медичного 

обладнання(3 об‘єкта) 

Культура (1 об‘єкт) 

Спорт (5 об'єкта)  



Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

ШЛЯХОВИЙ КОМПЛЕКС 

У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ   
2017 р. ОСВОЄНО  

126,1 млн грн: 

експлуатаційне 
утримання –  
79,6 млн грн; 

поточний середній 
ремонт – 44,2 млн грн. 

у 2017 році в місцевих бюджетах 

на утримання і розвиток 

інфраструктури доріг передбачені 

видатки в сумі 272,8 млн грн,  

з яких використано  

50,4 млн гривень 

199,6 

89,2 

144,6 

кошти Державного бюджету 

кредитні кошти, залучені Укравтодором під державні гарантії  

кошти місцевих бюджетів (у т.ч. за рахунок митних коштів в 
рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів 
з розвитку автомобільних доріг Чернігівської області - 125,0 млн 
грн)  

На виконання 

робіт на дорогах загального 

користування у 2017 році 

заплановано надходження  

433,4 млн грн,  

в тому числі: 



ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

ІНДЕКСИ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ 
                              ТЕМПИ  ПРИРОСТУ   

 (зниження) В  РОЗРІЗІ  ГАЛУЗЕЙ, % 

ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

у 2,1 р.б. 

область – 96,5% 

Україна – 99,6% 



ПРИРІСТ (ЗНИЖЕННЯ) ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА 

ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

за перше півріччя 2017 р., % 

ВИРОБНИЦТВО ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, 

млн грн (у постійних цінах 2010 року) 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС 

ОБЛАСТЬ 



з початку 2017 р. введено в експлуатацію  

1 сушарку потужністю 1,5 тис.т/добу 

В області функціонує 207 сушарок 

потужністю 128,6 тис.т/добу 

АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 



Корівник на 200 голів 

(ПСП «Пісківське»,  

Бахмацький район)  

Корівник на 200 голів; доїльний 

зал і двухрядний корівник на 

200 голів (ПОСП «Хлібороб», 

Ічнянський район) 

Корівник на 400 голів  

(ПрАТ «Кремінь»,  

Ічнянський район) 

у 2017 році введено в експлуатацію 4 тваринницькі об’єкти 

АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 



ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

Структура та динаміка  

експорту товарів 
Зовнішня торгівля  

товарами підприємств Чернігівщини 

43,2 % 
$261,5 млн 

експорт 

5,1 % 
$209,5 млн 

імпорт 

Основні партнери регіону  

в експорті товарів регіону 

зернові культури 

деревина та вироби 

взуття 

машини, обладнання 

насіння і плоди олійних рослин 

текстильні матеріали та вироби 

молоко та молочні вироби 

жири та олії 

$ 87,9 млн  

$ 18,3 млн  

$ 14,6 млн  

$ 14,7 млн  

$ 16,6 млн  

$ 12,0 млн  

$ 9,9 млн  

$ 6,3 млн  

папір та картон 

готові харчові продукти 

$ 31,7 млн  

$ 23,4 млн  

33,6% 

3,8% 

2,4% 

5,6% 

6,3% 

4,6% 

7,0% 

5,6% 

12,1% 

9,0% 

у 2,5 р. 

+29,7% 

+ 24,8% 

- 10,7% 

+ 0,2% 

- 1,1% 

у 2,7 р. 

у 2,3 р. 

+16,0% 

-21,0% 



СПОЖИВЧИЙ РИНОК 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

Забезпечення населених пунктів  

виїзним торгівельним обслуговуванням 

станом на 01.07.2017 

Динаміка обороту роздрібної торгівлі в області  

(за всіма каналами реалізації)  

у % до відповідного періоду попереднього року  

кількість населених 

пунктів, в яких 

здійснюється 

виїзне обслуговування 

кількість населених 

пунктів, в яких 

не здійснюється 

виїзне обслуговування 

  

Індекси споживчих цін за червень 2017 року,    

% до грудня попереднього року 



2016 рік 2017 рік 

5,3 
7,7 

Частка потужності котелень  
на альтернативних видах палива 

за програмою «теплих кредитів» у 2017 р.: 

   прокредитовано 1,8 тис. фізичних осіб  

на суму 27,5 млн грн з Державного бюджету;  

з обласного бюджету позичальникам виплачена 

компенсація частини відсоткової ставки по кредитах у сумі 

200,0 тис. гривень. 

  

   встановлено 8 генеруючих установок,  

які використовують сонячне випромінювання 

(сонячні батареї) загальною потужністю 119,4 кВт. 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

обсяги виробництва 

електричної енергії приватним 

сектором та підприємствами з 

альтернативних видів палива 

становили 8,6 млн кВт/год  

або  у 12,2 р.б. 



ЕКОЛОГІЯ ЕКОЛОГІЯ 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

Розпочато роботи  

з тампонажу недіючих 
артезіанських свердловин  

у Бахмацькому, Куликівському, 
Ніжинському, Прилуцькому, 

Срібнянському районах. Всього 

затампоновано 35 свердловин  

на загальну суму 1882,97 тис. грн 

5 червня 2017 року  
в РЛП «Ялівщина» проведено 

екологічний фестиваль  
«Життя в стилі  ЕКО» 



ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

9369 

9591 

9596 

10119 

11036 

11382 

11848 

11875 

12032 

12412 

13993 

15159 

15702 

15856 

15915 

19014 

19838 

20906 

22106 

29038 

31575 

35387 

42184 

78563 

Тернопільська  

Чернівецька  

Кіровоградська  

Херсонська  

Волинська  

Рівненська  

Закарпатська 

Луганська  

Сумська  

Миколаївська  

Івано-Франківська 

Житомирська 

Чернігівська  

Хмельницька  

Черкаська  

Запорізька  

Вінницька 

Полтавська  

Львівська  

Одеська  

Харківська  

Донецька  

Дніпропетровська  

Київська  

Кількість успішно проведених закупівель в 2017 році 

Підтверджена ЕКОНОМІЯ 

139,5 млн грн 

Кількість організаторів 

761 

Кількість успішно 

проведених процедур 

15702 

Кількість учасників 

4903 

Пропозицій на торги 

2,2 

Середній % зниження ціни 

13,3 



ДІЮТЬ 19 ОТГ 

ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

Отримали позитивний висновок ОДА 

2 ОТГ – Линовицька та Городнянська 

2015 рік 

5 ОТГ: 

Вертіївська, 

Деснянська, 

Кіптівська, 

Макіївська, 

Парафіївська 

2016 рік  

11 ОТГ: 

Батуринська, 

Гончарівська, 

Іванівська, 

Корюківська, 

Коропська, 

Лосинівська, 

Михайло-

Коцюбинська, 

Мринська, 

Носівська, 

Остерська, 

Сновська 

2017 рік  

3 ОТГ: 

Менська, 

Козелецька, 

Комарівська 

на 29.10.2017 перші місцеві вибори 

 заплановано в 14 ОТГ:  

Бобровицькій, Ічнянській,  

Куликівській, Любецькій,  

Малодівицькій,  Олишівській,  

Плисківській, Семенівській,  

Сосницькій,  Срібнянській,  

Новобасанській, Талалаївській,  

Тупичівській, Холминській 



Працевлаштовано 
безробітних  
6,9 тис. осіб 

Проходили професійне 
навчання 2,5 тис. осіб 

Брали участь  
у громадських  
та інших роботах 
тимчасового характеру  
3,8 тис. осіб 

13,2 тис. безробітних осіб охоплено 

активними заходами сприяння зайнятості 

Чисельність безробітних осіб, взятих  

на облік у центрах зайнятості, тис. осіб 

РИНОК ПРАЦІ 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 



номінальна заробітна плата за ІІ квартал 2017 р., грн 

індекс номінальної середньомісячної заробітної плати, % 

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА  ПЛАТА 

ІНДЕКС РЕАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 122,3 % 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 



19,0 

12,1 11,3 

7,3 

загальна 

економічно активні 
підприємства 

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

  

станом на 

01.07.2016, 

тис. грн 

станом на 

01.07.2017, 

тис. грн 

Приріст / 

зменшення, 

% 

Бахмацький 0,0 0,0 - 

Бобровицький 1127,0 1275,8 +13,2  

Борзнянський 0,0 0,0 -       

Варвинський 33,1 0,0       

Городнянський 0,0 0,0 - 

Ічнянський 0,0 0,0 - 

Козелецький 0,0 598,3 

Коропський 0,0 0,0 -        

Корюківський 0,0 0,0 -        

Куликівський 0,0 0,0 - 

Менський  242,1 271,1 +12,0 % 

Ніжинський 0,0 0,0  -            

Н.-Сіверський 0,0 0,0 - 

Носівський 0,0 0,0 - 

Прилуцький 0,0 0,0 - 

Ріпкинський 90,4 112,7       +24,7 % 

Семенівський 0,0 0,0 - 

Сновський  0,0 0,0 - 

Сосницький 0,0 0,0 - 

Срібнянський 0,0 0,0 - 

Талалаївський 0,0 0,0 - 

Чернігівський 16,2 0,0    

м. Чернігів 8751,9 8316,1      - 5,0 % 

м. Ніжин 2600,6 1121,5       - 56,9 % 

м. Н.-Сіверський 190,0 190,0     -   

м. Прилуки 650,4 0,0       

По області 13701,7 12084,4       - 11,8 % 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

м
лн

 г
рн

 

7,3 2,8 

2,0 

економічно активні підприємства 

підприємства-банкрути 

підприємства, що призупинили діяльність 

млн грн 

01.07.2016 01.07.2017 



На надання пільг, житлових 

субсидій по оплаті за житлово-

комунальні послуги, придбання 

твердого палива та скрапленого 

газу спрямовано 1629,9 млн грн 

Державні соціальні 

допомоги отримують 

 65,0 тис. осіб 

 

Використання коштів державної  

соціальної  допомоги 

+12,9%  

536,9 млн грн 606,4 млн грн 

 на 01.07.2016 на 01.07.2017 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

видано 160 санаторно-

курортних путівок 

особам із числа інвалідів 

та ветеранів війни,   

з них 6 – учасникам 

антитерористичної 

операції 



в судових засіданнях по цивільним 
та кримінальним справам 
захищено права 413 дітей 

на засіданнях комісій з питань 
захисту прав дитини прийняті 
рішення, спрямовані на захист 

особистих, майнових та житлових 
прав щодо 941 дитини 

170 дітей поставлені на облік , як 
такі, що опинились у складних 

життєвих обставинах 

145 дітям надано статус дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 

батьківського піклування  

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

Мережа прийомних сімей 

та дитячих будинків сімейного типу 
В області проживає 6787 багатодітних сімей, в 

яких виховується 22917 дітей. Більше половини 
(близько 3,7 тис.) багатодітних сімей звільнені від 

оплати за харчування дітей в загальноосвітніх 
закладах області, 625 сімей отримали гуманітарну 

допомогу 

Показник охоплення дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, сімейними 
формами виховання на 01.07.2017 становив 92,0% 

(на 01.07.2016 – 90,4%) 

За перше півріччя 2017 р.  
соціально-правовий захист 

отримали 1669 дітей 



У першому півріччі 2017 р. відкрито 

дошкільний навчальний заклад  
на базі Ніжинського навчально-

виховного комплексу №16 

«Престиж», дошкільний навчальний 

заклад «Зернятко» (с.Заудайка 

Ічнянського району)  

та 2 додаткові групи на базі 

Олишівського дошкільного 

навчального закладу, Хмільницького 

навчально-виховного комплексу 

(Чернігівський район) 

Олишівський дошкільний  

навчальний заклад Чернігівського 

району 

Заудайський дошкільний 

навчальний заклад  

Ічнянського району 

ОСВІТА 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

ОХОПЛЕННЯ дітей віком  

від 3-х до 6-ти років ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ 



ОСВІТА 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

60 переможців здобули 66 дипломів  
у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, 

конкурсі-захисті науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України,  

мовних конкурсах 

Обласний етап  

Всеукраїнської дитячо-юнацької  

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 



Покращення матеріально-технічної бази  

лікувально-профілактичних закладів 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

Ічнянська центральна 

районна лікарня  

фізіотерапевтичне 

обладнання для 

дитячого відділення 

Менська центральна районна лікарня 

кисневий концентратор для 

забезпечення роботи апарату 

штучної вентиляції легень 

стіл з підігрівом та 

лампою фототерапії 

монітор пацієнта G3H 

укомплектований принтером 

Чернігівська обласна лікарня  

ендоскопічне обладнання, отримане  

в рамках програми «Кусаноне» від Уряду Японії  



КУЛЬТУРА 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 



До систематичних занять 

спортом залучено  

24,9 тисячі осіб 

На офіційних міжнародних 

змаганнях серед дорослих, юніорів 

та юнаків спортсменами області 

завойовано 128 медалей,  

з яких 53 – золоті 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА і СПОРТ 

Підсумки економічного і соціального розвитку області за 6 місяців 2017 р. 

Олег Лень здобув  

ЗОЛОТУ медаль 

з футболу на Паралімпійських 

іграх в Ріо-де-Жанейро 


