
 

ЗВІТ 

з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України за 2017 рік  
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) 

1 2 3 4 5 6 7 

Підвищення 

конкурентноспроможності 

регіонів 

Валовий регіональний продукт (у фактичних 
цінах) у розрахунку на одну особу, гривень 195511 38464 306982 80  

Наявний дохід у розрахунку на одну особу, 
гривень 21452 31324 31610,93 100,9  

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку 

на одну особу, дол. США 

306,1 

(за станом на 
01.01.2014) 

482,0 

(за станом на 
01.01.2021) 

187,75 38,9 

Скорочення обсягів 
надходження прямих 

іноземних інвестицій в 
область, починаючи з 2014 

року, у зв’язку з військовою 

агресією Російської 
Федерації, а також 

формування Державною 
службою статистики 

статистичної інформації про 
прямі іноземні інвестиції у 
2016 році з урахуванням 
адміністративних даних 

Національного банку 
України про ринкову вартість 

прямих інвестицій (акцій, 
майна тощо) підприємств та 

установ стали причинами 
скорочення показника обсягу 
прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) та  
відповідно обсягу прямих 

іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) у 
розрахунку на одну особу 

населення. 

 
Експорт товарів у розрахунку на одну особу, дол. 
США 

480 569 4394 77,2  



 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Підвищення 

конкурентноспроможності 

регіонів 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 
тис. наявного населення, одиниць 

49 67 453 67,2 

Зафіксована 
загальнодержавна тенденція 
зниження даного показника, 

що повязано зі змінами в 
Законі України «Про збір та 

облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 

страхування», внесеними в 
кінці 2016 року; зниженням 
ділової активності, в т.ч. із  
закордонними торговель-

ними партнерами, повязаної 
із військовим конфліктом на 

Сході України. 
Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 
тис. наявного населення, одиниць 

4 8 33 37,5  

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, 

відсотків загального обсягу реалізованої 
промислової продукції 

5,5 6,9 1,52 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 
Питання щодо передачі 

повноважень, визначених 
Законом України «Про 

природно-заповідний фонд 
України» від територіальних 
органів центрального органу 

виконавчої влади в галузі 
охорони навколишнього 
природного середовища 

обласним державним 
адміністраціям у даний час 

законодавчо не врегульовано 

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 12 105,3  

Рівень обладнання загальної площі житлового 
фонду водопроводом (сільська місцевість), 

відсотків 

12 11,5 126 104,3  

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) 

7373 116  

Охоплення дітей дошкільними навчальними 
закладами (сільська місцевість), відсотків 

кількості дітей відповідного віку  

52,1 53 82,1 154,9  

Щільність автомобільних доріг загального 
користування з твердим покриттям державного та 
місцевого значення (I та II категорії), км доріг на 
1 тис. кв. км території 

23,91 25,8 24,5 95,0  

Середньомісячна номінальна заробітна плата 
штатних працівників, гривень 

2561 4634 5836 125,9  
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Територіальна соціально-

економічна  

інтеграція 

Забезпеченість населення лікарями усіх 
спеціальностей на 10 тис. населення на кінець 

року, лікарів 

37,6 40,7 34,4 84,5 

Дефіцит лікарів, в першу 

чергу, у закладах первинної 
ланки надання медичної 

допомоги, відсутність житла 
та належних соціальних 

умов, забезпеченість 
апаратурою, медичним 

автотранспортом. 

Рівень обладнання загальної площі житлового 
фонду водопроводом (міська місцевість), відсотків 

65,3 67,3 65,36 97,0  

Рівень смертності на 1 тис. населення, проміле 16,5 15,3 16,24 115,9 
Збільшення смертності від 

серцево-судинних 
захворювань 

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) 

6113 121  

Охоплення дітей дошкільними навчальними 
закладами (міська місцевість), відсотків кількості 
дітей відповідного віку 

82 94 93,6 99,6  

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») 

-  

Рівень безробіття за методологією Міжнародної 
організації праці, відсотків 

9,3 8,7 10,75 123  
 

Примітки: 
1 – дані за 2012 рік; 
2 – дані за 2015 рік; 
3 – дані за 2016 рік; 
4 – дані за 11 місяців 2017 року; 
5 – дані за 9 місяців 2017 року; 

6 – дані за 2014 рік; 

Голова Житомирської обласної 

державної адміністрації                                                                   ________________________                                                            І.П. Гундич  

                                                              м.п. 


