
Додаток 1 

до Програми економічного і соціального 

розвитку Чернігівської області на 2021 рік 
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Прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку області 

на 2021-2023 роки 

 
Найменування 

показника 

Одини-

ця 

виміру 

2021 р. 2022 р. 2023  р. 

cценарій 

1 

cценарій 

2 

cценарій 

1 

cценарій 

2 

cценарій 

1 

cценарій 

2 

Валовий регіональний 

продукт 

(у фактичних цінах) 

млн грн 86782 88022 94250 97676 100744 106358 

Індекс фізичного обсягу 

валового регіонального 

продукту (у цінах 

попереднього року), % до 

попереднього року  

% 101,4 103,5 101,5 104,0 101,8 104,2 

Індекс промислового 

виробництва 
% 100,3 101,9 100,5 102,9 101,0 103,4 

Виробництво валової 

продукції сільського 

господарства по всіх 

категоріях господарств (у  

цінах 2016 року) 

млн грн 31332,7 31791,4 32116,0 33380,0 32918,0 35049,0 

Індекс  виробництва 

сільськогосподарської 

продукції  по всіх 

категоріях господарств 

% 101,5 103,0 102,5 105,0 102,5 105,0 

Оборот роздрібної торгівлі  млн грн 23711,0 23943,0 26311,0 26952,0 29563,0 30711,0 

Темп зростання обороту 

роздрібної торгівлі  
% 102,5 103,5 104,0 105,5 106,0 107,5 

Середньомісячна 

номінальна заробітна плата 

одного штатного працівника  

грн 10385 10645 11785 12080 13435 13700 

Рівень безробіття (за 

методологією МОП) 
% 11,4 11,2 10,4 10,2 9,9 9,7 

Зовнішньоторговельний 

оборот 

млн дол. 

США 
1189,7 1201,3 1248,1 1272,9 1324,1 1364,9 

Експорт товарів млн дол. 

США 
827,6 836,5 860,7 880,0 904,6 932,8 

Темп зростання до 

попереднього року 
% 102,3 103,4 104,0 105,2 105,1 106,0 

Обсяг капітальних 

інвестицій за рахунок усіх 

джерел фінансування (у 

діючих цінах) 

млн грн 7500 8000 8200 9250 9400 10200 

Темп зростання (зниження) 

обсягу капітальних 

інвестицій за рахунок усіх 

джерел фінансування (у 

порівняних цінах) 

% 104,0 110,9 104,1 110,1 109,2 110,2 
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Валовий регіональний продукт 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 р.* 

 

2020 р., 

очік. 

2021 р., 

прогноз 

Валовий регіональний продукт 

(у фактичних цінах) 
млн грн 72396 79260 86782 

Індекс фізичного обсягу валового 

регіонального продукту (у цінах 

попереднього року), % до попереднього 

року  

% 98,5 95,2 101,4 

Валовий регіональний продукт у 

розрахунку на 1 особу (у фактичних цінах) 
грн 72500 80500 89400 

*розрахунково 

Промисловість 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

2020 р., 

очікув. 

2021 р., 

прогноз 

Обсяг реалізованої промислової продукції  

(у діючих цінах) 
млн грн  34283,4 35654,4 37437,3 

Індекс промислового виробництва % 89,9 93,4 100,3 

    у т.ч.  по основних видах промислової 

діяльності:  
    

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 
% 102,6 100,1 100,2 

Переробна промисловість % 86,4 90,5 100,7 

у тому числі: 

виробництво харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів 

% 82,0 98,0 101,0 

текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

% 82,2 74,8 104,0 

виготовлення  виробів із деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 

% 90,5 89,5 100,5 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 
% 103,0 108,3 101,7 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів; іншої неметалевої мінеральної  

продукції 

% 100,9 117,2 110,2 

металургійне виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування 

% 128,3 100,1 100,3 

машинобудування, крім ремонту і 

монтажу машин і устаткування 
% 81,2 66,0 102,0 

Постачання електроенергії, газу, пари  та 

кондиційованого повітря 
% 92,9 98,0 99,7 
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Сільське господарство 
Показники 

 

Одиниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

2020 р., 

очікув. 

2021 р., 

прогноз 

Виробництво валової продукції сільського 

господарства по всіх категоріях 

господарств   (у цінах 2016 року)  

млн грн 31213,9 30869,7 31332,7 

у тому числі: рослинництво млн грн 27345,4 27144,6 27594,3 

питома вага у загальному обсязі  % 87,6 87,9 88,1 

                       тваринництво млн грн 3868,5 3725,1 3738,4 

питома вага  у загальному обсязі % 12,4 12,1 11,9 

Індекс  виробництва сільськогосподарсь-

кої продукції  по всіх категоріях гос-в  
% 97,8 98,9 101,5 

Виробництво валової продукції сільського 

господарства  по сільськогосподарських 

підприємствах у цінах 2016 року 

млн грн 25376,1 24817,8 25587,1 

Індекс  виробництва сільськогосподарської 

продукції по сільськогосподарських 

підприємствах 

% 99,6 97,8 103,1 

Частка виробництва сільськогосподарської 

продукції господарствами населення 
% 18,7 19,6 18,3 

Виробництво валової продукції сільського 

господарства на одну особу 
 грн 31260 31356 32278 

Ефективність сільгоспвиробництва (обсяг 

валової продукції сільського господарства у 

розрахунку на 100 га сільгоспугідь) 

тис. грн 1515 1493 1515 

Кількість с/г кооперативів од. 34 33 34 

Середньомісячна номінальна заробітна плата 

у сільському господарстві 
грн 9840 11040 12500 

 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2015 – 

2019 рр. в 

середньому 

в т.ч. 

2019 р., 

факт 

2020 р. 

очікув. 

2021 р. 

прогноз 

2021 р.  у 

% до 

2020 р. 

Виробництво основних видів продукції в усіх категоріях господарств 

Зерно (у вазі після 

обробки) 
тис.тонн 

4250,4 5009,2 5010,0 5015,0 100,1 

картопля тис.тонн 1339,3 1204,7 1247,0 1270,0 101,8 

овочі тис.тонн 188,4 198,6 215,0 230,0 107,0 

цукрові буряки тис.тонн 267,3 216,6 191,3 240,0 125,5 

олійні культури: тис.тонн 801,3 894,2 900,0 920,0 102,2 

   у т.ч. насіння 

соняшника 
тис.тонн 525,1 633,7 672,0 692,0 103,0 

плоди та ягоди тис.тонн 18,3 14,2 21,2 22,0 103,8 

худоба і птиця в 

живій вазі 
тис.тонн 49,4 51,2 50,0 50,0 100,0 

молоко  тис.тонн 539,7 510,6 485,1 486,0 100,2 

яйця млн шт 292,1 290,4 285,0 285,0 100,0 
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Інвестиційна та будівельна діяльність 
 

Показники Одиниця 

виміру 
2019 р. 

факт 

2020 р., 

очікув. 

2021 р., 

прогноз 

Загальний обсяг капітальних інвестицій за 

рахунок усіх джерел фінансування  
млн грн 8740,5  7500,0 

у порівняних цінах у % до попереднього року % 102,0 67,6 104,0 

Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу грн 8828,9 6602,3 7726,4 

Загальний обсяг виконаних будівельних робіт млн грн 1887,6 2300,0 2550,4 

у порівняних цінах у % до попереднього року % 151,8 130,5 117,8 

Введення в експлуатацію загальної площі 

житла 
тис. м

2
 142,9 147,0 155,0 

Темп зростання  обсягу введення в 

експлуатацію житла 
% 146,0 102,9 105,4 

Структура капітальних інвестицій 
                   млн грн 

Показники 2019 р. 

факт 

2020 р.,  

очікув. 

2021 р., 

прогноз 

Капітальні інвестиції за видами економічної 

діяльності: 

 
  

сільське, лісове та рибне господарство  4256,5 3100,0 3600,0 

промисловість  1129,2 1400,0 1600,0 

у  т.ч. переробна 761 900,0 1100,0 

будівництво 725,8 660,0 730,0 

транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 
278,6 160,0 180,0 

освіта 50,5 30,0 37,0 

охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги 235,1 150,0 180,0 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 27,2 20,0 23,0 

інші галузі 2037,6 980,0 1150,0 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

2020 р., 

очікув. 

2021 р., 

прогноз 

2021 р. у % 

до  2020 р. 

Зовнішньоторговельний 

оборот товарів 
млн дол. США 1226,7 1148,6 1189,7 103,6 

Обсяг експорту, всього -«- 807,4 809,0 827,6 102,3 

Обсяг експорту до 

попереднього року 
% 106,9 100,2 102,3 х 

Обсяг експорту товарів в 

розрахунку на  1 особу 
дол. США 808,6 821,8 852,6 х 

Обсяг імпорту, всього млн дол. США 419,3 339,6 362,0 106,6 

Обсяг імпорту у % до 

попереднього року 
% 86,8 81,0 106,6 х 
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Транспорт та зв’язок 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

2020 р., 

очікув. 

2021р.  

прогноз 

2021 р. у % 

до 2020 р. 

Кількість перевезених 

пасажирів автомобільним 

транспортом 

млн осіб 37,5 24,0 27,6 115,0 

Пасажирооборот 
млн пас. 

км 
542,5 330,1 363,1 110,0 

Обсяг перевезених вантажів 

автомобільним транспортом 
тис. т 1641,9 1350,4 1485,4 110,0 

Вантажооборот млн т.км 1044,5 974,9 1023,6 105,0 

Поштова та кур’єрська 

діяльність  
млн грн 98,6 103,5 108,7 105,0 

Інтернет-послуги млн грн 123,2 120,0 130,0 108,3 

 

Споживчий ринок 

 

Показники Одиниця 

виміру 

2019 р.,  

факт 

2020 р.,  

очікув. 

2021 р., 

прогноз 

Оборот  роздрібної торгівлі (роздрібний 

товарооборот підприємств (юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців), 

основним видом економічної діяльності 

яких є роздрібна торгівля) 

млн грн 19282,1 21400,0 23711,0 

Оборот роздрібної торгівлі на 1 особу  грн 19,3 21,7 24,4 

Темп зростання обороту  роздрібної 

торгівлі (роздрібного товарообороту 

підприємств (юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців), основним видом 

економічної діяльності яких є роздрібна 

торгівля) 

% 101,4 105,5 102,5 

 

Населення та ринок праці 

 

Показники 

Одиниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

2020 р., 

очікув. 

2021 р., 

прогноз 

2021 р. 

у % до 

2020 р. 

Середньорічна чисельність наявного 

населення  
тис. осіб 998,5 984,5 970,7 98,6 

Робоча сила у віці 15-70 років тис.осіб 485,1 478,2 479,0 100,2 

Зайняте населення у віці 15-70 років тис.осіб 435,8 431,2 432,0 100,2 

Рівень безробіття населення (за 

методологію МОП) у віці 15-70 років, 

% до економічно активного населення 

відповідного віку 

% 

 

10,2 

 

11,5 

 

11,4 

 

х 

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 %     
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Показники 

Одиниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

2020 р., 

очікув. 

2021 р., 

прогноз 

2021 р. 

у % до 

2020 р. 

років (за методологією МОП), % до 

економічно активного населення 

відповідного віку 

 

58,9 

 

58,7 

 

58,7 

 

100,0 

Середньооблікова кількість штатних 

працівників 
тис.осіб 176,5 175,6 174,9 99,6 

Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника 
грн 8206 9150 10385 113,5 

Темп зростання (зменшення) 

середньомісячної номінальної                  

заробітної плати штатних працівників 

% 117,3 111,5 113,5 х 

Фонд оплати праці працівників, 

зайнятих економічною діяльністю (без 

малих підприємств) 

млн грн 17837,4 19669,9 22237,8 113,1 

 

Житлово-комунальне господарство 
 

Показник Оди-

ниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

2020 р., 

очікув. 

2021 р., 

прогноз 

2021 р.  

у % до 

2020 р. 

Кількість об’єднань співвласників 

багатоповерхових будинків (ОСББ)  
од. 450 470 495 105,3 

  у т.ч. створених протягом року од. 68 20 25 125,0 

Частка загальної площі житлового фонду, 

що обслуговується ОСББ 
% 22,5 24,1 25,8 107,1 

Обладнання багатоквартирних будинків 

приладами обліку та регуляторами 

температури: 

 

    

холодної води % 30,5 31,0 32,0 103,2 

гарячої води % 4,3 4,4 4,8 109,1 

теплової енергії % 78,6 78,7 86,5 109,9 

Рівень впровадження енергозберігаючих 

джерел світла у зовнішньому освітленні 

населених пунктів, відсотків до загальної 

кількості світлоточок 

% 71,3 73,5 77,0 104,8 

Кількість дитячих майданчиків у населених 

пунктах області 
од. 1021 1171 1321 112,8 

Протяжність теплових мереж км 535,6 537,6 537,9 100,1 

Протяжність водопровідних мереж км 2142,1 2150,0 2160,0 100,5 

Протяжність каналізаційних мереж км 778,2 779,1 782,5 100,4 

Частка обсягу теплової енергії, виробленої 

в регіоні з альтернативних видів палива 

або відновлюваних джерел енергії,  

відсотків до загального обсягу виробленої 

теплової енергії в регіоні  

% 13,1 13,2 13,5 х 

Частка сумарної потужності котелень на 

альтернативних видах палива в регіоні до 
% 16,3 16,4 16,5 х 
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Показник Оди-

ниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

2020 р., 

очікув. 

2021 р., 

прогноз 

2021 р.  

у % до 

2020 р. 

загальної потужності  котелень регіону 

Частка населених пунктів, у яких 

впроваджено роздільне збирання твердих 

побутових відходів, у загальній кількості 

населених пунктів регіону, % 

% 2,2 3,0 3,5 х 

 

Діяльність  комунальних підприємств  

спільної власності територіальних громад області 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

2020 р., 

очікув. 

2021 р., 

прогноз 

2021 р. у 

% до 

2020 р. 

Дохід від реалізації товарів, 

робіт, послуг 
млн грн 232,1 205,1 216,5 105,6 

Чистий прибуток млн грн 1,7 2,7 3,5 129,6 

Надходження від оренди майна, 

всього 
млн грн 15,7 11,2 12,3 109,8 

у тому числі до обласного 

бюджету 
млн грн 5,0 3,4 3,9 114,7 

Мале та середнє підприємництво 
 

Показники 

Одиниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

2020 р., 

очік. 

2021р., 

прогноз 

2021 р. у 

% до 

2020 р.  

Кількість суб’єктів малого 

підприємництва юридичних осіб 

(всього) 

одиниць 5998 6000 6030 100,5 

Кількість малих підприємств у 

розрахунку на  10 тис. осіб 

наявного населення 

одиниць 60 60 60 100,0 

Кількість суб’єктів середнього 

підприємництва юридичних осіб 

(всього) 

одиниць 439 440 445 101,1 

Кількість середніх підприємств у 

розрахунку на  10 тис. осіб 

наявного населення 

одиниць 5 5 5 100,0 

Кількість найманих працівників на 

малих підприємствах  
тис. од. 30,2 30,6 31,0 101,3 

Кількість фізичних осіб-

підприємців 
тис. од. 

36,3 36,5 36,7 100,5 

Обсяг реалізованої продукції   

(товарів, послуг) малого та 

середнього підприємництва 

млрд 

грн 87,04 91,5 96,5 105,5 
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Показники 

Одиниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

2020 р., 

очік. 

2021р., 

прогноз 

2021 р. у 

% до 

2020 р.  

Частка обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) малого 

та середнього підприємництва у 

загальному обсязі реалізованої 

продукції  

% 
83,9 84,0 84,1 100,1 

Надходження від діяльності 

суб'єктів малого підприємництва 

(юридичних і фізичних осіб) до 

місцевого бюджету  

млн грн 1512,4 1615,0 1730,0 107,1 

Надходження від діяльності 

суб'єктів середнього 

підприємництва до місцевого 

бюджету  

млн грн 1308,9 1400,0 1500,0 107,1 

 

Туризм 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

2020 р., 

очікув. 

2021 р., 

прогноз 

2021 р. у 

% до 

2020 р. 

Кількість відвідувачів туристичних 

об’єктів 
тис. осіб 979,1 600 900 150,0 

Кількість туристичних операторів  одиниць 3 3 3 100,0 

Кількість готелів та аналогічних 

засобів розміщення 
одиниць 47 47 48 102,1 

    в них місць  місць - - - - 

Кількість садиб зеленого туризму одиниць 36 36 37 102,8 

 

Соціальна сфера 
 

Показники 

Одиниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

 

2020 р., 

очікув. 

2021 р., 

прогноз 

2021р.  

у % до 

2020 р. 

Охорона здоров’я 

Середня забезпеченість населення:      

 лікарняними ліжками у 

розраху-нку на 10 тис. жителів 

(стаціонар) 

ліжок 88,0 82,1 82,0 99,9 

 амбулаторно-поліклінічними 

закладами у розрахунку на одного 

мешканця 

відвід. за 

рік 
8,5 8,0 6,0 75,0 

 наданою медичною 

допомогою лікарями вдома на 100 

мешканців 

відвід. за 

рік 
27,5 25,0 20,2 80,8 
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Показники 

Одиниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

 

2020 р., 

очікув. 

2021 р., 

прогноз 

2021р.  

у % до 

2020 р. 

 лікарями усіх  спеціальностей 

на 10 тис. населення на кінець року 
од. 34,8 34,0 35,0 102,9 

Кількість лікарів загальної 

практики-сімейної медицини 
осіб 335 335 336 100,3 

Частка населення, що отримує 

медичну допомогу у сімейних 

лікарів  

% 72,2 71,5 72,0 100,7 

 

Освіта 
 

Кількість закладів дошкільної 

освіти 

одиниць 444 445 445 100,0 

Чисельність дітей у закладах дош-

кільної освіти у розрахунку на 100 

місць 
осіб 110,0 98,0 97,0 99,0 

Охоплення дітей (від трьох до 

шести років) дошкільною освітою 

(до кількості дітей дошкільного 

віку): 

 
% 

 

96,9 

 

97,3 

 

97,5 

 

х 

у т.ч.  - міська місцевість % 100,0 100,0 100,0 х 

           - сільська місцевість % 79,6 83,2 84,0 х 

Охоплення дітей 5-річного віку 

дошкільною освітою 

 

% 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

х 

Питома вага дітей, охоплених 

позашкільною освітою, до 

загальної кількості дітей шкільного 

віку 

 

% 
68,4 

 

69,0 

 

70,0 

 

х 

Кількість закладів загальної 

середньої освіти 
одиниць 476 463 451 97,4 

 - у них учнів тис. осіб 95,4 97,1 96,8 99,7 

Кількість малокомплектних 

закладів загальної середньої освіти 
одиниць 228 207 197 95,2 

 - у них учнів тис. осіб 11,9 10,8 10,0 92,6 

Кількість учнів на один 

персональний комп‘ютер 
осіб 9,0 8,8 8,7 98,9 

Кількість комп’ютерних класів одиниць 651 671 680 101,3 

Кількість шкіл, в яких 

впроваджується інклюзивне 

навчання  

одиниць 134 161 180 
х 

Частка дітей сільської місцевості, 

для яких організовано підвезення 

до місця навчання і додому, до 

загальної кількості учнів, які того 

потребують 

 

% до 

потреби 
100,0 100,0 100,0 

х 

 

у т.ч. шкільними автобусами % до 94,4 95,0 95,2 х 
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Показники 

Одиниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

 

2020 р., 

очікув. 

2021 р., 

прогноз 

2021р.  

у % до 

2020 р. 

потреби 

Кількість опорних закладі освіти 
одиниць 42 45 50 х 

Кількість закладів професійно-

технічної  освіти 
одиниць 15 14 14 100,0 

 - у них учнів осіб 4266 4400 4400 100,0 

Прийнято учнів, слухачів до 

закладів професійно-технічної 

освіти, всього 

тис. осіб 1,8 2,0 2,1 105,0 

- у т.ч. за рахунок державного 

замовлення 
тис. осіб 0,2 0,3 0,3 100,0 

Підготовлено (випущено) квалі-

фікованих робітників закладів про-

фесійно-технічної освіти 

тис. осіб 
2,0 1,8 1,8 100,0 

Кількість закладів вищої та 

фахової передвищої освіти 
одиниць 23 23 23 100,0 

- у них студентів осіб 21978 21000 20500 97,6 

Соціальний захист 

Кількість сімей, які отримують 

державні соціальні допомоги 
одиниць 57422 59000 59000 100,0 

Кількість сімей, які користуються 

субсидією по оплаті за житлово-

комунальні послуги 

одиниць 159331 160900 160900 100,0 

Кількість осіб, які мають право на 

пільги 
тис. осіб 280,4 271,2 263,0 97,0 

Рівень охоплення соціальними 

послугами осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, 

територіальними центрами 

соціального обслуговування,  до 

загальної кількості таких осіб 

 

 

% 

 

 

88,7 

 

 

89,0 

 

 

89,5 

 

 

100,6  

Кількість дитячих будинків 

сімейного типу: 
одиниць 27 31 32 103,2 

  - у них дітей осіб 181 210 215 102,4 

Кількість прийомних сімей: одиниць 198 185 186 100,5 

  - у них дітей осіб 330 310 312 100,6 

Питома вага дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклу-

вання, влаштованих до сімейних 

форм виховання, у загальній 

кількості дітей даної категорії 

% 92,0 92,5 92,7 х 

Кількість патронатних  сімей одиниць 11 11 13 118,2 

Кількість дітей, які влаштовані в 

патронатні сім‘ї 
осіб 24 28 32 114,3 
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Показники 

Одиниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

 

2020 р., 

очікув. 

2021 р., 

прогноз 

2021р.  

у % до 

2020 р. 

Фізична культура і спорт 

Кількість дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 
одиниць 48 46 46 100,0 

 - у них учнів осіб 14579 14600 14800 101,4 

Рівень охоплення дітей і учнівської 

молоді віком 6-18 років 

систематичними заняттями у 

спортивних школах 

% 15,8 16,0 16,1 100,6 

Кількість учнів шкіл вищої 

спортивної майстерності (ШВСМ) 
осіб 229 247 250 101,2 

Кількість осіб з інвалідністю і 

дітей-інвалідів, які займаються у 

групах центру «Інваспорт» та 

ДЮСШ для інвалідів  

осіб 384 390 395 101,3 

Кількість підготовлених майстрів 

спорту України, майстрів спорту 

міжнародного класу та кандидатів у 

майстри спорту 

осіб 490 300 420 140,0 

Кількість членів збірних команд 

України з видів спорту (у т.ч. 

кандидати і резерв) від області 

осіб 239 260 265 101,9 

Культура 

Кількість клубних закладів  різних 

форм підпорядкування  
одиниць 748 748 748 100,0 

з них у сільській місцевості одиниць 698 698 698 100,0 

Кількість бібліотечних закладів 

різних форм підпорядкування  
одиниць 698 690 680 98,6 

з них у сільській місцевості одиниць 596 588 578 98,3 

Кількість театрів одиниць 4 4 4 100,0 

Кількість музеїв (включаючи 

національні заповідники) 
одиниць 37 37 37 100,0 

Початкові спеціалізовані мистецькі 

навчальні заклади (дитячі музичні 

школи, художні школи, школи 

мистецтв, хореографічні школи 

одиниць 39 39 39 100,0 

 

 

Охорона навколишнього природного середовища 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

2020р., 

очік. 

2021 р., 

прогноз 

2021 р. у 

% до 

2020 р. 

Кількість об‘єктів природно-

заповідного фонду 
одиниць 669 676 678 100,3 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2019 р., 

факт 

2020р., 

очік. 

2021 р., 

прогноз 

2021 р. у 

% до 

2020 р. 

Площа земель природно-заповідного 

фонду 
тис. га 262,424 262,7 262,8 100,03 

Питома вага фактичної площі 

природно-заповідного фонду  до 

площі адміністративно-терито-

ріальної  одиниці 

% 
 

7,83 

 

7,87 

 

7,88 
х 

Площа національних природних 

парків 
тис. га 42,0 42,0 42,0 100,0 

Площа регіональних ландшафтних 

парків 
тис. га 85,0 85,0 85,0 100,0 

Кількість місць видалення відходів од. 707 707 707 100,0 

у т.ч. паспортизованих од. 546 548 560 102,2 

Обсяги викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

тис. тонн 27,4 27,4 27,4 100,0 

Кількість забруднених стічних вод, 

що скидаються у поверхневі водойми
 млн м

3
 13,2 13,2 13,2 100,0 

Лісистість території % 20,9 20,9 20,9 100,0 

Посадка лісових насаджень 

(лісовідновлення і захисне 

лісорозведення)  

га 3089,9 2613,0 2808,0 107,5 

Площа рубок лісових насаджень  

(рубки головного користування та 

суцільно санітарні рубки) 

га 2763,1 2874,0 2771,6 96,4 

Застосування біологічного методу 

охорони лісів від шкідників 
тис. га 22,7 20,55 21,5 104,6 

Тампонаж свердловин одиниць 25 12 14 116,7 

Питома вага утилізованих відходів 

до загальної кількості утворених 

відходів  

% 9,9 9,9 9,9 100,0 

Використання коштів обласного 

фонду охорони навколишнього 

природного середовища 

тис. грн 23270,05 15570,77 15055,77 96,7 
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