
ЗВІТ 

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

конкуренто-

спроможності регіонів 

Валовий регіональний продукт (у 

фактичних цінах) у розрахунку на одну 

особу, гривень 

195511 38464 629114 163,6%  

Наявний дохід у розрахунку на одну 

особу, гривень 
21452 31324 625715 199,8%  

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) 

202,75 42,1% 

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. 

Експорт товарів у розрахунку на одну 

особу, дол. США 
480 569 508,36 89,3% 

Спалах пандемії коронавірусу 

спричинив падіння світової економіки, 

обсягів торгівлі та цін на товари, 

відплив капіталу з нових ринкових 

економік. У результаті обсяг 

експортованої продукції знизився, що 

призвело до зменшення показника 

експорту товарів на одну особу 
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Підвищення 

конкуренто-

спроможності 

регіонів 

Кількість малих підприємств у розрахунку 
на 10 тис. наявного населення, одиниць 49 67 565 83,6% 

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 45 50,0% 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, 
відсотків загального обсягу реалізованої 
промислової продукції 

5,5 6,9 0,85 11,6% 

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) 

138,2 22,1% 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 18,55 162,3% 

Дисбаланс між попитом і пропозицією 
робочої сили: у професійно-
кваліфікаційному розрізі 
кваліфікованих робітників сільського 
господарства на 1 вакансію 
претендували 198 осіб (в цілому по 
області за станом на 01.02.2021 – 8); 
за статистичними спостереженнями, 
проведеними за станом на 01.01.2014 у 
48 % сільських населених пунктів 
взагалі відсутні промислові та 
сільськогосподарські об’єкти; 
низький рівень заробітної плати;  
розвинута соціальна інфраструктура та 
зручності, характерні для великих міст. 

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

12 11,5 16,65 144,3%  

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) 

7436 117% Основною причиною зростання 
демографічного навантаження на 1 тис. 
осіб постійного населення віком 16-59 
років є виїзд працездатного населення  
за кордон та інші області України. 

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) 

6505 128,8% 
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Територіальна 

соціально-економічна 

інтеграція 

Охоплення дітей дошкільними навчальними 

закладами (сільська місцевість), відсотків 

кількості дітей відповідного віку 

52,1 72 90,4 125,6%  

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% 

Суттєво покращити показник немає 
можливості, оскільки він є сталим. 
Даний показник залежить від території 
області та загальної кількості доріг 
загального користування. Для підняття 
зазначеного індикатора необхідно 
здійснювати будівництво доріг 
загального користування з твердим 
покриттям І та ІІ категорії. Будівництво 
доріг І та ІІ категорії потребує значних 
фінансових ресурсів, які на даний час 
обмежені. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата 

штатних працівників, гривень 
2561 4634 9571 206,5%  

Забезпеченість населення лікарями усіх 

спеціальностей на 10 тис. населення на кінець 

року, лікарів 

37,6 41,6 33,2 79,8% 

Забезпечення населення лікарями 
зменшується, як по області, так і по 
Україні, у зв’язку з реорганізацією 
закладів охорони здоров’я, високим 
відсотком лікарів пенсійного віку, 
відтоком кадрів за кордон та у 
приватні заклади охорони здоров’я 

Рівень обладнання загальної площі житлового 

фонду водопроводом (міська місцевість), 

відсотків 
65,3 67,3 63,95 94,9% 

Даний показник був запланований з 
урахуванням введення в експлуатацію 
багатоповерхових житлових будинків у 
містах області У зв'язку з введенням 
карантинних заходів введення їх в 
експлуатацію відтерміновано. 

Рівень смертності на 1 тис. населення, проміле 16,5 15,3 16,45 107,2% 

Основними причинами збільшення 
рівня смертності населення 
Житомирщини у 2020 році залишаються 
хвороби системи кровообігу, 
новоутворення та зовнішні причини 
смертності. Основу структури 
смертності населення області склали: 
хвороби системи кровообігу – 69,9% 
проти 70,8% за 11 місяців 2019 року;  
новоутворення – 10,8% проти 11,1% за 
11 місяців 2019 року;  
зовнішні причини смерті – 4,8% проти 
5,3% за 11 місяців 2019 року;  
хвороби органів травлення – 3,5%  
залишаються на рівні минулого року; 
хвороби органів дихання – 2,3% проти 
2,1% за 11 місяців 2019 року. 
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Територіальна 

соціально-економічна 

інтеграція 

Охоплення дітей дошкільними навчальними 

закладами (міська місцевість), відсотків 

кількості дітей відповідного віку 
82 94 95 101,1%  

Питома вага утилізованих відходів, відсотків 

загальної кількості утворених відходів 
13,3 30,7 153 48,9% 

Основну складову в загальному обсязі 
відходів, що утворюються в області, 
займають тверді побутові відходи 
(ТПВ).  
Проблемними питаннями, що негативно 
вплинули на ефективність заходів з 
утилізації відходів та, зокрема, ТПВ є: 
відсутність затверджених санітарних 
схем санітарного очищення населених 
пунктів;  
низький відсоток роздільного збору 
твердих побутових відходів по 
населених пунктах, 
відсутність потрібної кількості 
сортувальних ліній та сміттєпереробних 
заводів. 

Рівень безробіття за методологією 

Міжнародної організації праці, відсотків 
9,3 8,7 10,62 121,8% 

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 9 місяців 2020 року; 

3 – дані за 2017 рік; 

4 – дані за 2018 рік; 

5 – дані за 2019 рік; 

6 – дані за 11 місяців 2020 року. 

 

 

 
Голова Житомирської обласної 

державної адміністрації                                                                          ________________________                                                          Віталій БУНЕЧКО 

      

м.п. 


