
ЗВІТ 

з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року за 2019 рік 
 

Департамент агропромислового розвитку та економічної політики 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 

конкурентоспроможно

сті регіонів 

Валовий регіональний продукт (у 

фактичних цінах) у розрахунку на 

одну особу, гривень 

195511 38464 614703 159,8  

Наявний дохід у розрахунку на одну 
особу, гривень 

21452 31324 527154 168,3  

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) 

198,65 41,2 

Зменшення обумовлено: 
частковим вилученням іноземного 
капіталу (ліквідація окремих 
підприємств, перереєстрація в інші 
регіони України, зміна у складі 
засновників на користь резидентів 
України); 
від’ємною курсовою різницею 
унаслідок зміни курсу валют іноземних 
держав відносно долара США; 
реєстрацією частини підприємств з 
іноземними інвестиціями, що 
здійснюють діяльність в області, за 
межами регіону та відповідно 
звітуванням про здійснені іноземні 
інвестиції за місцем реєстрації; 
змінами в обліку Держстатом прямих 
іноземних інвестицій (дані формуються 
з урахуванням адміністративних даних 
НБУ про ринкову вартість прямих 
інвестицій) та відповідним 
коригуванням показників попередніх 
періодів в сторону зменшення обсягів 
залучених інвестицій. 

Експорт товарів у розрахунку на одну 

особу, дол. США 
480 569 592,3 104,1  
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Підвищення 

конкурентоспромож

ності регіонів 

Кількість малих підприємств у 

розрахунку на 10 тис. наявного 

населення, одиниць 

49 67 534 79,1 

У зв’язку із девальвацією 
національної валюти структура 
розподілу суб’єктів малого і 
середнього підприємництва за їх 
критеріями зазнала змін. За 
останніми статистичними 
даними в області спостерігається 
збільшення кількості малих 
підприємств. 

Кількість середніх підприємств у 
розрахунку на 10 тис. наявного 

населення, одиниць 

4 8 34 37,5 

Обсяг реалізованої інноваційної 
продукції, відсотків загального обсягу 

реалізованої промислової продукції 

5,5 6,9 0,53 7,2 

Неналежна взаємодія наукових 
інститутів та виробничих 
підприємств, низький рівень 
комерціалізації інноваційних 
винаходів. 
Пропозиції до вирішення – 
створення в області 
Регіонального центру 
комерціалізації технологій та 
підприємництва. 

Площа земель природно-заповідного 
фонду, тис. га 

136,6 

(за станом 
на 

01.01.2013) 

626,4 

(за станом 
на 

01.01.2021) 

137,6 22 
Проблемним питанням є 
отримання погоджень від 
лісогосподарських підприємств 
(власників та користувачів 
земельних ділянок), на землях 
яких планується створення 
об’єктів та територій природно-
заповідного фонду. 

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 18,84 164,9  

Рівень обладнання загальної площі 
житлового фонду водопроводом 

(сільська місцевість), відсотків 

12 11,5 15,43 133,9  

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) 

7404 116,5  

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) 

6394 126,6  
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Територіальна 

соціально-економічна 

інтеграція 

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

52,1 72 79,5 110,4  

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

23,91 25,8 24,6 95,3  

Середньомісячна номінальна 
заробітна плата штатних працівників, 
гривень 

2561 4634 8528 184  

Забезпеченість населення лікарями 

усіх спеціальностей на 10 тис. 

населення на кінець року, лікарів 

37,6 41,6 34,2 82,2  

Рівень обладнання загальної площі 
житлового фонду водопроводом 

(міська місцевість), відсотків 

65,3 67,3 64,53 95,8  

Рівень смертності на 1 тис. населення, 

проміле 
16,5 15,3 16,56 107,8 

Основними причинами смерті 
населення Житомирщини у 2019 
році залишаються хвороби системи 
кровообігу, новоутворення та 
зовнішні причини смертності. 
Основу структури смертності 
населення області склали: 
хвороби системи кровообігу – 
70,8% проти 70,7% за 11 місяців 
2018 року;  
новоутворення – 11,1% проти 11,7% 
за 11 місяців 2018 року;  
зовнішні причини смерті – 5,3% 
залишаються на рівні минулого 
року;  
хвороби органів травлення – 3,9%, 
проти 3,5% за 11 місяців 2018 року;  
хвороби органів дихання – 2,1% 
проти 2,2% за 11 місяців 2018 року. 

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

82 94 94,6 100,6  

Питома вага утилізованих відходів, 
відсотків загальної кількості 

утворених відходів 

13,3 30,7 153 48,9 

Відмінено облік відповідно до п. 11 

ЗУ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

скорочення кількості документів 

дозвільного характеру 
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Територіальна  

соціально-

економічна 

інтеграція 

Рівень безробіття за методологією 
Міжнародної організації праці, 

відсотків 

9,3 8,7 9,55 109,2 

Проблемними питаннями, які 
негативно впливають на 

досягнення значення індикатора, є 

дисбаланс між попитом та 

пропозицією робочої сили на 

ринку праці, низький рівень 

заробітної плати за вакансіями, 

напруженість на ринку праці у 

сільській місцевості. Покращенню 

показників ринку праці 

сприятимуть заходи щодо 

професійної орієнтації громадян, 
підтримка підприємництва і 

самозайнятості населення, 

зростання інвестиційного 

потенціалу. 
 

Примітки: 

1 – дані за 2012 рік; 

2 – дані за 2016 рік; 

3 – дані за 2017 рік. 

4 – дані за 2018 рік; 

5 – дані станом за 9 місяців 2019; 

6 – оперативні дані за 11 місяців 2019 року; 

 

 

 
Голова Житомирської обласної 

державної адміністрації                                                                          ________________________                                                          Віталій БУНЕЧКО 

      

м.п. 


	Голова Житомирської обласної

