
ЗВІТ 

з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України за перше півріччя 2016 року  

Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації 
(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії) 

 

Найменування цілі 

Стратегії 

Найменування індикатора, одиниця 

виміру 

Базове 

значення 

індикатора 

Прогнозне 

значення 

індикатора 

Фактичне 

значення 

індикатора 

Стан 

виконання 

індикатора (з 

порівняльною 

оцінкою 

фактичного 

значення і 

прогнозного) 

Проблемні 

питання, їх 

вплив на 

досягнення 

прогнозного 

значення 

індикатора (з 

поясненням 

причини їх 

виникнення 

та 

зазначенням 

механізму 

вирішення) 

Підвищення 

конкурентноспро-

можності регіонів 

Валовий регіональний продукт (у 

фактичних цінах) у розрахунку на 

одну особу, гривень 
19551* 38464 23678** 61,6  

Наявний дохід у розрахунку на одну 

особу, гривень 21452 31324 27030*** 86,3  

Обсяг прямих іноземних інвестицій у 

розрахунку на одну особу, дол. США 306,1 482,0 201,1 41,7  

Експорт товарів у розрахунку на одну 

особу, дол. США 480 569 165,9 29,2  

Кількість малих підприємств у 

розрахунку на 10 тис. наявного 

населення, одиниць 

49 67 50*** 74,6  

Кількість середніх підприємств у 

розрахунку на 10 тис. наявного 

населення, одиниць 
4 8 3*** 37,5  
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Підвищення 

конкурентноспро-

можності регіонів 

Обсяг реалізованої інноваційної 

продукції, відсотків загального 

обсягу реалізованої промислової 

продукції 

5,5 6,9 1,5*** 21,7  

Площа земель природно-заповідного 

фонду, тис. га 

136,6 

(за станом 

на 

01.01.2013) 

626,4 

(за станом 

на 

01.01.2021) 

136,6 21,8  

Питома вага площі природно-

заповідного фонду до площі 

адміністративно-територіальної 

одиниці, відсотків 

4,6 

(за станом 

на 

01.01.2013) 

21,0 

 (за станом 

на 

01.01.2021) 

4,6 21,9  

Територіальна 

соціально-економічна  

інтеграція 

Загальний коефіцієнт вибуття 

сільського населення (на 1 тис. 

наявного сільського населення), 

проміле  

16,7 11,4 15,5*** 136,0  

Рівень обладнання загальної площі 

житлового фонду водопроводом 

(сільська місцевість), відсотків 
12 11,5 14,1** 122,6  

Демографічне навантаження на 1 тис. 

осіб постійного населення віком 16–

59 років (сільська місцевість), 

проміле 

748 

(за станом 

на 

01.01.2013) 

635,1 

(за станом 

на 

01.01.2021) 

736 

(за станом на 

01.01.2016) 
115,9  

Охоплення дітей дошкільними 

навчальними закладами (сільська 

місцевість), відсотків кількості дітей 

відповідного віку  

48 72 52,1 72,4  

Щільність автомобільних доріг 

загального користування з твердим 

покриттям державного та місцевого 

значення (I та II категорії), км доріг 

на 1 тис. кв. км території 

23,9* 25,8 24,5 95,0  

Територіальна 

соціально-економічна  

інтеграція 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата штатних працівників, 

гривень 
2561 4634 3730 80,5  
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Забезпеченість населення лікарями 

усіх спеціальностей на 10 тис. 

населення на кінець року, лікарів 
37,6 41,6 34,5 82,9  

Рівень обладнання загальної площі 

житлового фонду водопроводом 

(міська місцевість), відсотків 
65,3 67,3 64,5** 95,8  

Рівень смертності на 1 тис. 

населення, проміле 16,5 15,3 17,0 111,1  

Демографічне навантаження на 1 тис. 

осіб постійного населення віком 16–

59 років (міська місцевість), проміле 

552 

(за станом 

на 

01.01.2013) 

504,8 

(за станом 

на 

01.01.2021) 

596 

(за станом на 

01.01.2016) 

118,1  

Охоплення дітей дошкільними 

навчальними закладами (міська 

місцевість), відсотків кількості дітей 

відповідного віку 

82 94 71,1 75,6  

Питома вага утилізованих відходів, 

відсотків загальної кількості 

утворених відходів 
13,3 30,7 

- 

(відмінено облік 

відповідно до ЗУ «Про 

внесення змін до 
деяких законодавчих 

актів України щодо 

скорочення кількості 
документів дозвільного 

характеру» від 

09.04.2014 № 1193-VII 

-  

Рівень безробіття за методологією 

Міжнародної організації праці, 

відсотків 
9,3 8,7 12,5**** 143,7  

 

Примітки: 

* – дані за 2012 рік; 

** – дані за 2014 рік; 

*** – дані за 2015 рік; 

***** – дані за І квартал 2016 року. 

 

В.о. голови Житомирської обласної 

державної адміністрації                                                                   ________________________                                                            І.П. Гундич  

                                                              м.п. 


