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І. ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ 

Чернігівська облдержадміністрація працює, дотримуючись, зокрема, 

принципів широкої гласності та публічності, з урахуванням громадської 

думки. 

На офіційному веб-сайті ОДА, крім інформації про роботу установи та 

її структурних підрозділів, оприлюднюються матеріали, спрямовані на 

забезпечення актуального суспільного попиту: фінансового характеру, 

стосовно субсидій, пільг, інших видів державної допомоги, виконання 

обласних програм тощо. Функціонує версія сайту для слабозорих. Через 

портал державних послуг iGov.org.ua забезпечується надання послуг 

електронного звернення до голови ОДА й онлайн-звернення про захист 

бізнесу. 

Суспільно важливі матеріали також оприлюднюються через відео-

портал YouTube, сторінку Чернігівської ОДА у facebook, поширюються серед 

місцевих друкованих ЗМІ, телерадіокомпаній, Інтернет-ресурсів. 

Через систему проведення електронних консультацій, громадських 

обговорень, діяльність профільних робочих груп підтримується зворотній 

зв’язок із громадськістю. 

Налагоджено конструктивну взаємодію між Громадською радою при 

облдержадміністрації та керівництвом ОДА. Пропозиції членів ГР 

враховуються при розробці нормативно-правових документів та прийнятті 

рішень. Ряд важливих для життєдіяльності області питань представники ГР 

обговорювали безпосередньо з головою ОДА. 

Члени Громадської ради входять до складу консультативно-дорадчих 

органів ОДА, її структурних підрозділів і територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади.  

Представники громадських об’єднань долучилися до проведення більш 

ніж 90 заходів з нагоди відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам’яті тощо.  

Реалізація в області державної політики та хід суспільно-політичних 

процесів висвітлювалися на щотижневих брифінгах і прес-конференціях в 

ОДА за участю керівників області, представників територіальних органів 

ЦОВВ, громадськості (проведено 51 медіа-захід). Крім того, організовано 24 

виїзні прес-тури. 

Забезпечено інформаційну підтримку більше 230 заходів обласного та 

місцевого рівнів та 30 заходів всеукраїнського рівня. 

На території області проведено 38 інформаційних кампаній, у тому 

числі із поширенням зовнішньої соціальної реклами.  

Вперше ряд інформаційних кампаній із використанням зовнішніх 

рекламних носіїв реалізовано у співпраці з інститутами громадянського 

суспільства (в рамках обласної патріотичної акції «Мій Крим», до 

Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», щодо протидії 

інформаційній агресії та пропаганді сепаратизму, до Міжнародного дня 

боротьби з корупцією). 
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Започатковано співпрацю з об’єднаними територіальними громадами 

в інформаційній сфері (проведено навчальні семінари, здійснювалося 

постійне взаємоінформування та консультування, надавалася допомога у 

створенні та веденні офіційних веб-сайтів ОТГ). 

З метою сприяння фаховій комунікації та взаємодії в медійному 

середовищі у червні 2017 року вперше проведено відкритий форум 

медійників області, приурочений до Дня журналіста.  

Надано інституційну, методичну, організаційну та інформаційну 

підтримку комунальним ЗМІ області, що підлягають реформуванню. 

Повністю завершено реформування 7 екс-комунальних газет, 8 редакцій 

перетворені в суб’єкти господарювання. 

 

1. Розгляд звернень громадян 

У 2017 році на адресу обласної державної адміністрації надійшло 11745 

письмових звернень громадян, що на 3106 звернень менше, ніж у 2016 році. 

На особистий прийом звернулись 84 мешканці області (114 – у 2016-му). 

Усього у зверненнях було порушено 12085 питань, переважна 

більшість яких (5329) стосувалась соціального захисту, 26% – комунального 

господарства, 6% – охорони здоров’я, 4% – транспорту і зв’язку, по 3% 

склали питання аграрної політики, забезпечення дотримання законності та 

охорони правопорядку, 2% – праці й заробітної плати та освіти, 1% – 

житлової політики. Решту 9% становили питання промислової, економічної 

та фінансової політики, екології, культури та туризму, сім’ї, молоді та 

спорту, інформаційної політики, діяльності об’єднань громадян, 

центральних, місцевих органів влади, обороноздатності та міжнаціональних 

відносин. 2272 звернення вирішено позитивно.  

На «гарячу» телефонну лінію голови облдержадміністрації найчастіше 

звертались мешканці Бахмацького, Прилуцького, Козелецького районів, а 

також міст Чернігова і Ніжина. Переважали питання соціального захисту, 

комунального господарства, транспорту і зв’язку, охорони здоров’я, праці й 

заробітної плати, аграрної політики.  

Отримано 169 колективних звернень (234 у 2016 році). Зменшилась 

кількість повторних звернень із 753 у 2016 році до 471 у 2017-му, підставою 

до їх подання переважно була незгода з прийнятим рішенням за результатами 

розгляду попередніх звернень.  

 

2. Організаційно-кадрові питання  

Кадровий потенціал обласної та районних державних адміністрацій 

формують 2129 державних службовців, у т.ч. апарату облдержадміністрації – 

69, структурних підрозділів – 401 та райдержадміністрацій – 1659 осіб.  

Серед 22 посад голів районних державних адміністрацій заміщено 16.  

Упродовж 2017 року Комісією з питань вищого корпусу державної 

служби проведено 7 конкурсних відборів на зайняття вакантних посад 

державної служби категорії «А». Розпорядженнями Президента України у 
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2017 році призначено 3 голів районних державних адміністрацій (Бахмацької, 

Борзнянської та Носівської), звільнено – 6. 

Конкурсною комісією обласної державної адміністрації впродовж 2017 

року проведено 76 конкурсних відборів на зайняття вакантних посад 

державної служби категорії «Б» і «В» в апараті, структурних підрозділах 

обласної державної адміністрації та на посади заступників голів районних 

державних адміністрацій.  

Усього у 2017 році головою обласної державної адміністрації видано 

1472 розпорядження, з них з основної діяльності – 771, з кадрових питань – 

701.  

За поданням голови ОДА на розгляд обласної ради внесено 115 питань 

(проектів рішень), прийнято 16 регіональних програм та внесено зміни до 23 

діючих. 

 

II. БЕЗПЕКА РЕГІОНУ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

У 2017 році відібрано та направлено до навчальних військових частин 

на військову службу за контрактом 918 осіб. Призвано на строкову військову 

службу 906 осіб, з них 30 офіцерів запасу. Впродовж 2017 року пройшли 

підготовку на навчальних зборах 1024 резервісти. Організовано підготовку 

військовозобов’язаних, призначених для доукомплектування підрозділів 

територіальної оборони.  

162 бійці-захисники України із Чернігівщини загинули під час 

виконання бойових завдань на Луганщині та Донеччині у 2014-2017 роках. 

У співпраці з командуванням військових частин, розташованих на 

території області, здійснено реалізацію заходів Плану шефства Чернігівської 

обласної державної адміністрації над з’єднаннями, військовими частинами, 

установами та організаціями Збройних Сил України.  

Благодійну допомогу військовим частинам Збройних Сил України, 

Національної Гвардії України та Державної прикордонної служби України 

надали сотні підприємств, установ та організацій області, приватні 

підприємці та мешканці області. Обсяг шефської допомоги військовим 

частинам ЗСУ, НГУ та ДПСУ за 2017 рік склав понад 3,5 мільйона гривень.  

Відповідно до Програми покращання матеріально-технічного 

забезпечення військових частин та правоохоронних органів, які беруть участь 

в антитерористичній операції та дислокуються на території Чернігівської 

області, у 2017 році використано майже 1,9 мільйона гривень. 

Організовано перевезення військовослужбовців та співробітників 

правоохоронних органів до зони проведення АТО, інші перевезення 

військовослужбовців – учасників АТО, членів їх родин та родин загиблих 

учасників АТО, волонтерів. З обласного бюджету витрачено 324,1 тисячі 

гривень. 

У жовтні 2017 року на Чернігівщині відбулися масштабні тренування 

органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту області та її ланок Ічнянського 

і Прилуцького районів. У м. Ічні відпрацьовано заходи з оповіщення, 
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евакуації, розміщення евакуйованого населення та забезпечення публічної 

(громадської) безпеки у разі виникнення надзвичайної ситуації на території 

військової частини.  

Проведено роботу щодо створення матеріальних резервів для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків. Усього у 2017 році накопичено матеріальних 

цінностей на суму 11,7 мільйона гривень. 

Відповідно до Цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту Чернігівської області на 2016-2020 роки створено та поповнено 

регіональний матеріальний резерв та проведено модернізацію регіональної 

автоматизованої системи централізованого оповіщення на суму 824,3 тисячі 

гривень. 

У Чернігівській філії Концерну радіомовлення, радіозв´язку та 

телебачення встановлено апаратуру, яка надає можливість відповідальному 

черговому Департаменту цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації оперативно включатись в ефір радіостанції 

«Українське Радіо-1» та філії НСТУ «Чернігівська регіональна дирекція» і 

передавати інформацію про надзвичайні події для населення області. 

Вжито заходи з покращення організації пожежогасіння в сільській 

місцевості: створено 4 підрозділи місцевої пожежної охорони в с. Талалаївка 

Ніжинського, с. Макіївка Носівського, с. Підлісне Козелецького та 

с. Вороньки Бобровицького районів.  

Відповідно до Програми профілактики правопорушень у Чернігівській 

області на 2016-2020 роки за рахунок коштів обласного бюджету придбано та 

передано підрозділам Національної поліції в області матеріально-технічні 

засоби загальною вартістю 1,1 мільйона гривень. 

 

ІІІ. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ 

У 2017 році Чернігівщина перебувала серед регіонів-лідерів за 

показниками об’єднання територіальних громад. За результатом 

моніторингу, який проводив Мінрегіон, область за загальним рейтингом за 

2017 рік посідала 3 місце, маючи серед інших найкращі показники за площею 

ОТГ, кількістю рад, що об’єдналися, кількістю утворених ОТГ. 

У 2015 році утворилось 5 об’єднаних громад (Макіївська, Вертіївська, 

Парафіївська, Кіптівська, Деснянська); у 2016 році – 11 (Батуринська, 

Остерська, Лосинівська, Мринська, Гончарівська, Іванівська, Михайло-

Коцюбинська, Носівська, Коропська, Корюківська, Сновська); у 2017 році – 

21 (Комарівська, Козелецька, Менська, Куликівська, Плисківська, 

Новобасанська, Ічнянська, Любецька, Срібнянська, Олишівська, Холминська, 

Бобровицька, Талалаївська, Малодівицька, Семенівська, Сосницька, 

Тупичівська, Варвинська, Височанська, Городнянська, Линовицька). 

Станом на 01.01.2018 право на визначення територіальної основи 

місцевого самоврядування вже реалізували 297 місцевих рад, які 

сформувавали 37 об’єднаних територіальних громад. 
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В області є два повністю об’єднані райони – Сновський, який 

об’єднався в одну громаду, і Куликівський, де утворено Куликівську ОТГ, за 

виключенням Смолянської сільської ради, яка увійшла до складу 

Олишівської ОТГ Чернігівського району. В 11 районах об’єднаними 

громадами охоплено понад 50% території. 
 

 
 

У 2017 році 16 ОТГ отримали додатково 84,3 мільйона гривень 

державної субвенції на формування інфраструктури. За рахунок цих коштів 

реалізовано 91 проект. Кошти субвенції переважно було спрямовано на 

капітальний ремонт, утеплення загальноосвітніх навчальних закладів, 

адміністративних будівель, ремонт, реконструкцію дошкільних навчальних 

закладів та будинків культури, капітальний ремонт автомобільних доріг 

комунальної власності, будівництво вуличного освітлення, придбання 

шкільних автобусів, спецтехніки та обладнання для комунальних 

підприємств, інше. 
 

IV. БЮДЖЕТНА СФЕРА 

Децентралізація у бюджетній сфері сприяла зміцненню фінансової 

самодостатності територіальних громад.  

До бюджетів усіх рівнів упродовж 2017 року мобілізовано 12,7 мільярда 

гривень податків і зборів, що на 2,6 мільярда гривень, або на 25,7% більше, 

ніж у 2016 році. 

Зокрема, доходи державного бюджету порівняно з 2016 роком зросли 

на 19,1% і становили 7,7 мільярда гривень. 
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Власні доходи місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) 

збільшились на 37,4% і склали 5 мільярдів гривень.  

До зведеного бюджету області надійшло 8,1 мільярда гривень 

офіційних трансфертів з державного бюджету, в т.ч. дотацій – 0,7 мільярда 

гривень, субвенцій – 7,4 мільярда гривень.   

Усього доходи місцевих бюджетів (з урахуванням трансфертів) 

становили 13,1 мільярда гривень (+43,4%).  

Видатки зведеного бюджету області (з урахуванням субвенцій з 

держбюджету) склали майже 13 мільярдів гривень, порівняно з 2016 роком 

зросли майже в 1,5 разу (без субвенцій з держбюджету – в 1,7 разу).  

Упродовж 2017 року доходний ресурс бюджетів об’єднаних 

територіальних громад склав понад 1 мільярд гривень. Порівняно з 2016 

роком власні доходи бюджетів ОТГ зросли у 2,3 разу, з них в 11 об’єднаних 

територіальних громадах, які отримали прямі міжбюджетні відносини з 

державним бюджетом у 2017 році, – у 3 рази. 

Усі 42 бюджети області, які мали прямі взаємовідносини з 

держбюджетом, були затверджені на 2017 рік та виконувались за програмно-

цільовим методом бюджетування. 

 

V. ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ 

Однією з важливих реформ, що реалізується в області, є запровадження 

електронної системи публічних закупівель ProZorro для придбання товарів, 

робіт і послуг розпорядниками бюджетних коштів області. 
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Усього за даними системи ProZorro впродовж 2017 року 891 

розпорядник бюджетних коштів, що здійснюють діяльність на території 

області (як підпорядкованих, так і не підпорядкованих 

облдержадміністрації), розпочали 32965 процедур, у тому числі 29143 – 

допорогових (88,4%). З них 858 організаторів успішно завершили 27110 

процедур, у тому числі 24798 – допорогових (91,5%). 

Підтверджена економія бюджетних коштів по конкурентних 

процедурах дорівнює 283,1 мільйона гривень, або 8,6%. При цьому середня 

кількість пропозицій на одні торги становила 2,14. Середній відсоток 

зниження ціни складав 12,8%. 

Структурними підрозділами облдержадміністрації та 

підпорядкованими ним установами впродовж 2017 року успішно проведено 

3663 допорогові електронні закупівлі (у 2016 році – 2836). Через систему 

ProZorro використано 54,9% коштів, що на 7,3 відсоткові пункти більше, ніж 

у 2016 році. Економія коштів склала 11,7%. 

Райдержадміністраціями та підпорядкованими ним установами 

успішно проведено 2816 допорогових електронних закупівель (у 2016 році – 

1155). Через систему ProZorro використано 51,5% коштів, що на 27,6% 

відсоткові пункти більше, ніж у 2016 році. Економія коштів склала 12,5%. 
 

VI. ЕКОНОМІКА 

1. Промисловість 

У промисловому комплексі з позитивною динамікою працювала 

переважна більшість галузей.  

Суттєвий приріст виробництва забезпечили галузі, підприємства яких, 

зокрема, задіяні для виконання замовлень для оборонно-промислового 

комплексу, – виробництво готових металевих виробів (+18,6%), 

машинобудування (+16,6%) та текстильне виробництво, виробництво одягу, 

шкіри та виробів зі шкіри (+1,1%). Наприклад, такі підприємства: ДП «НВК 

«Прогрес», ДП «171-й Чернігівський ремонтний завод», НВО «Група 

компаній «МАГР», ТОВ «НВП «Метекол», ТОВ «Український кардан» та 

деякі інші. Крім того, ПАТ «ЧеЗаРа» та ДП «РАПІД» взяли участь у 

міжнародних космічних програмах. 

Також зростання досягнуто у виробництві хімічних речовин і хімічної 

продукції (+71,7%), на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, 

виробництва паперу та поліграфічної діяльності (+8,1%), гумових і 

пластмасових виробів (+5,6%). 

Водночас, негативні тенденції, що склалися з початку року на 

підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів (-9,8%, питома вага – 44,8%), стали визначальними для роботи всієї 

переробної галузі (-3,3%) та вплинули на загальний індекс у цілому по 

промисловості, який склав 96,1%. 
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У 2017 році введено в дію низку нових промислових об’єктів. Серед 

них: 

- сучасний хлібозавод з виготовлення хліба за латвійською 

рецептурою ТОВ «Рижський хліб» у м. Чернігові; 

- завод з виробництва зернових пластівців ТОВ «Добродія Фудз» у 

смт Михайло-Коцюбинське Чернігівського району; 

- дільниця з переробки деревини (паливні пелети, брикети, клеєний 

щит, тріска паливна та пиломатеріали) ПАТ «Слов'янські шпалери – КФТП» 

у м. Корюківці; 

- виробничий комплекс з виготовлення металовиробів і 

металоконструкцій ТОВ «Паритет-К» у м. Ніжині; 

- ІІІ черга цеху з виробництва апаратів для дистиляції, фільтрації і 

очищення ТОВ «ТАН» у м. Чернігові;  

- цілісний комплекс виробничого підприємства з виробництва 

обладнання для видуву ПЕТ-тари та видувних форм ТОВ «ПЕТ Технолоджис 

Україна» у м. Чернігові;  

- виробниче приміщення під встановлення технологічної лінії з 

виробництва картоплі фрі ПрАТ  «Корпорація  «Інтерагросистема» у м. Мені. 

З метою забезпечення ефективного використання надр, видобутку 

корисних копалин у 2017 році створено комунальне підприємство «Надра 

Чернігівщини». 

 

2. Аграрний комплекс  

В аграрному секторі за 2017 рік вироблено валової продукції сільського 

господарства в постійних цінах 2010 року всіма категоріями господарств на 

суму 10,9 мільярда гривень, що склало 104,7% до рівня 2016 року. За темпом 

динаміки та обсягом виробництва сільськогосподарської продукції на одну 

особу Чернігівщина посіла шості сходинки серед регіонів України. 

Загальний валовий збір зернових культур склав понад 4 мільйони тонн 

при урожайності 58,7 ц/га. Це найбільший вал та урожайність зернових в 

історії області.  

З метою розвитку інфраструктури зерносушильного господарства у 

2017 році введено в експлуатацію 6 зернових сушарок загальною потужністю 

5,4 тисячі т/добу, з них 4 працюють на альтернативному паливі. Загалом в 

області налічується 211 зернових сушарок загальною потужністю 131,9 

тисячі т/добу, з яких 36 працюють на біоресурсах (рослинні рештки, тверде 

паливо).  

Сільгосптоваровиробниками області придбано 1095 одиниць 

сільськогосподарської техніки та обладнання на загальну суму понад 1 

мільярд гривень, що на 448 мільйонів гривень більше порівняно з 2016 

роком. 

У рамках реалізації обласної Програми фінансової підтримки 

органічного виробництва Чернігівської області у 2017 році 11 виробників 

екологічно чистої продукції отримали компенсацію витрат за проведення 

сертифікації на загальну суму 250 тисяч гривень. 

http://www.slav-oboi.pat.ua/
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Проводиться модернізація галузі тваринництва шляхом будівництва 

молочних комплексів та реконструкції ферм із встановленням сучасних 

доїльних залів, в яких виробляється молочна продукція високої якості.  

За 8 останніх років в області збудовано та реконструйовано 40 

комплексів і ферм з виробництва молока на загальне поголів’я 12200 корів. У 

2017 році в галузі тваринництва введено в дію 5 комплексів та ферм з 

виробництва молока на 1400 корів.  

На Чернігівщині працюють 43 доїльні зали, в них утримується 9,9 

тисячі голів корів, або 42% від загального поголів’я, та виробляється 45% 

молока, яке відповідає стандартам якості ЄС. 

У рамках виконання заходів обласної Програми передачі нетелей 

багатодітним сім’ям, що виховують 5 і більше дітей, які проживають у 

сільській місцевості, у 2017 році забезпечено племінними та 

високопродуктивними тваринами 35 багатодітних родин, а за весь час дії 

Програми передано 152 голови худоби. 

Галузь відчуває розвиток і через соціальний захист майнових і 

земельних інтересів мешканців села. Рівень оплати за оренду земельних паїв 

зріс до 7,2% від нормативної грошової оцінки землі. За 1 га орендодавці 

одержали в середньому по 1587 гривень. Порівняно з 2016 роком виплати за 

1 пай зросли на 645 гривень. 
 

3. Інвестиційна діяльність 

За результатами минулого року область посіла 1 місце серед регіонів 

України за темпом зростання обсягу залучених іноземних інвестицій.  
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У 2017 році в економіку області надійшло 190 мільйонів доларів США 

прямих іноземних інвестицій, а їх загальний обсяг склав 430 мільйонів 

доларів США.  

Суттєво зросли і капітальні інвестиції – у 2017 році підприємства та 

організації області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 6,8 мільярда 

гривень, що в порівняних цінах на 34,8% більше від обсягу за 2016 рік (за 

темпом росту область посіла 6 місце). Загалом у 2017 році реалізовано 24 

основні інвестиційні проекти, супровід яких здійснювався органами 

виконавчої влади. В результаті створено 443 нові робочі місця.  

З метою сприяння соціально-економічному розвитку регіону, 

підвищенню конкурентоспроможності, залученню інвестицій, розвитку 

підприємництва у 2017 році створено Агенцію регіонального розвитку 

Чернігівської області. 

Значна увага приділялась питанню залучення інвестиційних ресурсів 

до розвитку територіальних громад регіону. 24 листопада 2017 року 

Чернігівською обласною державною адміністрацією спільно з 

Відокремленим підрозділом установи «Центр розвитку місцевого 

самоврядування» проведено перший Регіональний Форум «Інвестиції & 

Децентралізація» під девізом «Інвестиційна спроможність громад – запорука 

успіху» за участю представників Мінрегіону та Мінекономрозвитку, 

посольств, а також місцевої влади та очільників громад. 

 

4. Зовнішньоекономічна діяльність 

З метою підвищення конкурентоспроможності регіону, зміцнення його 

ресурсного потенціалу та просування експорту на зовнішні ринки у 2017 році 

відбулася низка зустрічей з представниками дипломатичних установ 

закордонних країн в Україні, з делегаціями іноземних країн, міжнародних 

організацій, установ, з іноземними діловими колами. Для суб’єктів 

господарювання Чернігівщини з метою сприяння в освоєнні ними нових 

закордонних ринків збуту проведено Форум «Угода про Асоціацію з ЄС: нові 

можливості для малого та середнього бізнесу», IІ Форум експортерів 

«Побудова мережі прямих контактів як інструмент ефективної співпраці», 

бізнес-зустрічі з членами Міжнародного Трейд-клубу в Україні, панельна 

дискусія для представників місцевого бізнесу «Вихід на ринки ЄС: 

можливості, інструменти та успішні історії українських бізнесменів», 

організована Представництвом ЄС в Україні.  

Активно розвивалась міжрегіональна співпраця. Підписано Лист про 

наміри щодо співпраці Чернігівської обласної державної адміністрації та 

Великопольського воєводства Республіки Польща та Угоду між 

Великопольською та Чернігівською регіональною торгово-промисловими 

палатами, Угоду між Чернігівською обласною державною адміністрацією та 

Гомельським обласним виконавчим комітетом (Республіка Білорусь) про 

співробітництво у сфері туризму. 

За 2017 рік підприємства регіону наростили обсяги зовнішньо-

торговельних операцій товарами на 18% порівняно з 2016 роком (до 1,07 
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мільярда доларів США). Значне зростання експорту на 44,4% (до 625,1 

мільйона доларів США) з одночасним зменшенням на 6,1% (до 444,9 

мільйона доларів США) імпорту товарів дозволили забезпечити позитивне 

сальдо в розмірі 180,2 мільйона доларів США.  

За темпами зростання експорту Чернігівська область посіла друге місце 

серед регіонів України, що зумовлено зростанням у 2,1 разу експорту 

зернових культур (які формували 32,1% обласного експорту), на 6,8% — 

паперу та картону (11,1%), на 4,7% — готових харчових продуктів (9,8%), на 

16,2% — взуття (5%), у 2,2 разу — машин та обладнання (4,5%), на 1,5% — 

текстильних матеріалів і виробів (4,3%), у 10,6 разу — виробів із чорних 

металів (2,6%), на 16,5% — жирів та олій тваринного або рослинного 

походження (2,3%), на 38,5% — молочних продуктів (3,4%). 

Торговельними партнерами підприємств області стали представники із 

132 країн світу (з них 28 — країни-члени ЄС). Експорт товарів до країн 

Європейського Союзу збільшився проти 2016 року в 1,8 разу і становив 

224,6 мільйона доларів США (35,9% від загального обсягу експорту товарів). 
 

 
 

 

5. Підтримка підприємництва та надання адміністративних послуг  

Упродовж 2017 року взято на облік 7,3 тисячі суб’єктів 

підприємництва, з них 1185 юридичних осіб.  

У рамках обласної Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва на 2017-2020 роки профінансовано 3 підприємницькі 

проекти на загальну суму 1,2 мільйона гривень. Проведено перший в області 
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бізнес-фестиваль «Разом до успіху» до Дня підприємця, 18 тематичних 

семінарів з питань підприємництва. Організовано «Молодіжну школу 

бізнесу», цикл теле- і радіопередач «Власна справа», інші заходи з підтримки 

молодіжних підприємницьких ініціатив та професійної діяльності жінок-

підприємниць, залучення до підприємництва жителів сільської місцевості. 

Здійснювалась робота щодо удосконалення порядків та процедур 

надання адміністративних послуг, зокрема забезпечено функціонування 

мережі центрів надання адміністративних послуг. У 2017 році створено 2 

нові ЦНАПи — в Остерській та Макіївській об’єднаних територіальних 

громадах. В області функціонує всього 28 ЦНАПів, з них 4 — в ОТГ. 

Кіптівська об'єднана територіальна громада перемогла в конкурсі та стала 

учасником проекту U-LEAD Соmponent «Підтримка створення ЦНАПів в 

Україні». 

На 65% (до 488,5 тисячі) зросла кількість послуг, наданих через 

ЦНАПи. Сьогодні вже більше 200 видів послуг надається в регіональному 

Центрі, та від 50 до 100 — в інших. 

Проведено Форум суб’єктів надання адміністративних послуг 

Чернігівщини «Сервіси майбутнього», семінар на тему: «Розбудова ЦНАП як 

інтегрованого офісу та децентралізація повноважень з надання 

адміністративних послуг». 

 

VII. РОЗБУДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ 

1. Будівництво та реалізація житлових програм 

За 2017 рік виконано будівельних робіт в обсязі 926,57 мільйона 

гривень, індекс будівельної продукції до 2016 року становив 127,1%.  

За підсумками 2017 року в експлуатацію введено 127,9 тисячі м
2
 житла, 

що на 20,6% більше показника 2016 року.  

У рамках обласної програми підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі «Власний дім» у 2017 році використано 8,8 мільйона 

гривень. Укладено 97 угод, введено в експлуатацію 4,5 тисячі м
2
 житла, 

придбано 25 будинків, прокладено інженерні мережі у 27 житлових 

будинках. 9 сільських сімей отримали кредитну підтримку на розвиток 

особистого селянського господарства та 4 кредити на будівництво підсобних 

господарських приміщень.  

У рамках реалізації програми підтримки житлового кредитування 

молоді з бюджетів усіх рівнів використано 5 мільйонів гривень, укладено 5 

угод, з яких 1 – на придбання та 4 – на будівництво нових житлових 

приміщень. Компенсовано 0,8 мільйона гривень процентних ставок по 

укладеним договорам у кредитних установах. 

Крім того, реалізовувались програми: здешевлення вартості іпотечних 

кредитів (1,3 мільйона гривень з державного бюджету) та «Доступне житло» 

(0,5 мільйона гривень). 
 

2. Реалізація проектів регіонального розвитку  

На виконання робіт з будівництва, ремонту, реконструкції об’єктів 

соціальної інфраструктури та проектів соціально-економічного розвитку 



 15 

області були виділені кошти з державного бюджету за декількома 

напрямами: 

- з державного фонду регіонального розвитку; 

- субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій; 

- субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ;  

- субвенція на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям.   

Усього на реалізацію проектів регіонального розвитку надійшло понад 

500 мільйонів гривень, що у 2,2 разу більше попереднього року.  

За рахунок цих коштів здійснювалось будівництво, реконструкція та 

капітальний ремонт 312 об'єктів, у тому числі 92 – освітянської сфери 

(загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади); 46 – сфери культури та 

спорту; 35 – сфери охорони здоров’я; 36 – сфери житлово-комунального 

господарства; 94 – дорожнього господарства; 7 – соціальної сфери; 2 – 

житлової сфери. 

Також проводилась закупівля та встановлення 371 комплекта 

обладнання і спецтехніки, 142 спортивних та дитячих майданчиків. 

З ДФРР області було передбачено 112,6 мільйона гривень, з них 

освоєно 99,3%. У загальноукраїнському рейтингу освоєння коштів 

державного фонду регіонального розвитку область увійшла до п’ятірки 

кращих. Із 40 затверджених проектів, які передбачались до реалізації, 

завершено 34 проекти. За кількістю завершених проектів область зайняла 1 

місце.  
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Субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій було 

передбачено 295,63 мільйона гривень, з яких освоєно 181,6 мільйона гривень. 

Залишки коштів у розмірі 114 мільйонів гривень залишаються на рахунках 

розпорядників коштів і будуть використані цього року. 

На будівництві 11 футбольних полів зі штучним покриттям освоєно 8,9 

мільйона гривень державних коштів. 

 

3. Дорожня інфрастуктура 

На будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, експлуатаційне 

утримання автомобільних доріг загального користування використано 626,8 

мільйона гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 402 

мільйони гривень, за рахунок коштів митного експерименту (від 

перевиконання плану митних платежів) – 203,1 мільйона гривень, 21,7 

мільйона гривень – співфінансування з місцевих бюджетів. 

Виконано поточний і середній ремонт на 109,2 км автодоріг. 

Ліквідовано ямковості на 3,1 тисячі км доріг площею 355,3 тисячі м²: 

Видатки на утримання та розвиток інфраструктури комунальних доріг 

склали майже 250 мільйонів гривень. 

З 01.01.2018 забезпечено передачу 4760,2 км автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення зі сфери управління 

Державного агентства автомобільних доріг України до сфери управління 

обласної державної адміністрації (Управління капітального будівництва).  

Підписано Меморандум між обласною державною адміністрацією, 

Службою автомобільних доріг області та ТОВ «Земля і Воля» про спільне 

фінансування відновлення доріг у Бобровицькому та Козелецькому районах. 
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VIII. ТРАНСПОРТ 

З початку року на конкурсних засадах відкрито 1 новий маршрут, 

продовжено роботу 64 автобусних маршрутів, на яких задіяно 146 одиниць 

транспортних засобів. У 2017 році проведено 18 засідань Координаційної 

ради облдержадміністрації з питань організації пасажирських автоперевезень 

в області та 5 засідань Конкурсного комітету з підготовки та проведення 

конкурсу на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять 

за межі області (внутрішньообласні маршрути).  

Упродовж 2017 року проведено 56 спільних заходів робочої групи 

щодо припинення регулярних пасажирських автоперевезень без відповідних 

дозвільних документів. За результатами складено протоколи відповідними 

органами та скеровано до суду. 

З перевізниками розірвано 18 договорів про організацію перевезень 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.  

У зв’язку з відсутністю в законах України «Про Державний бюджет 

України на 2016 рік» та «Про Державний бюджет України на 2017 рік»  норм, 

які б передбачали видатки з державного бюджету місцевим бюджетам на 

компенсацію за пільгове перевезення окремих категорій громадян, та 

враховуючи ст. 7, 91 Бюджетного кодексу України, розроблено місцеві 

програми відшкодування витрат від пільгового перевезення окремих категорій 

громадян і передбачено видатки на їх реалізацію у відповідних місцевих 

бюджетах. 

Зазначені програми діють у Бобровицькому, Борзнянському, 

Ічнянському, Козелецькому, Ніжинському, Прилуцькому, Сосницькому, 

Талалаївському районах, містах Ніжині, Прилуках, Чернігові. Станом на 

01.01.2018 з місцевих бюджетів профінансовано 66,3 мільйона гривень за 

пільгові перевезення громадян автомобільним, електричним та залізничним 

транспортом. 

 

IX. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

У 2017 році на виконання заходів із технічного переоснащення 

житлово-комунального господарства області використано 426,5 мільйона 

гривень. 

У житловому фонді на капітальні, поточні ремонти та функціонування 

ліфтового господарства з місцевих бюджетів та обігових коштів підприємств 

витрачено 43,2 мільйона гривень. 

Для оптимізації витрат населення у житловому фонді, на виконання 

інвестиційних програм підприємств встановлювались засоби обліку теплової 

енергії. У результаті частка оснащення багатоквартирних житлових будинків 

такими приладами обліку на 01.01.2018 склала 73,5% (2016 рік – 68,6%, 2015 

рік – 65,8%). 

В області функціонує 370 об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків, які обслуговують 423 житлові будинки загальною площею 985 

тисяч м². За 2017 рік створено 31 таке об’єднання. Частка багатоквартирних 
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будинків, що перебувають в управлінні ОСББ, становить 13,8% (2016 рік – 

7,4%, 2015 рік – 6,3%).  

Для належного функціонування об’єктів теплопостачання з усіх джерел 

фінансування використано 43,9 мільйона гривень, водопостачання – 45,1 

мільйона гривень. 

На благоустрій міст, селищ і сіл із місцевих бюджетів виділено 294,3 

мільйона гривень. 

З метою диверсифікації джерел енергопостачання та підвищення рівня 

енергоефективності в області за два останні роки на 76 об’єктах бюджетної 

сфери проведено роботи з реконструкції котелень, більшість з яких 

переведено на альтернативні види палива. Очікуваний обсяг економії – понад 

2,5 мільйона м
3
 природного газу. Це дало змогу збільшити частку сумарної 

потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні до 11,1%. 

Обсяги електроенергії, що виробляється приватним сектором та 

генеруючими підприємствами з альтернативних видів палива, зросли за 2017 

рік у 5,7 разу. Впродовж 2017 року введено в експлуатацію 1,5 МВт нових 

потужностей, загальна потужність об’єктів відновлювальної енергетики 

області становить 5,4 МВт. Зокрема, ТОВ «Кліар Енерджи-Чернігів» введено 

в експлуатацію комплексну інженерну споруду для виробництва 

електроенергії з системою збору біогазу полігону твердих побутових відходів 

(Чернігівській полігон ТПВ, територія Новобілоуської сільської ради).  

Реалізовуються ініціативи Уряду України щодо стимулювання 

населення до впровадження енергоефективних заходів. За час реалізації 

державної програми «теплих кредитів» упродовж 2014-2017 років на 

Чернігівщині отримали кредити понад 11 тисяч фізичних осіб, 12 ОСББ та 

ЖБК на загальну суму більше 163 мільйонів гривень, у тому числі у 2017 

році – 4,7 тисячі фізичних осіб та 2 ОСББ на 72,2 мільйона гривень. 

Крім того, з обласного бюджету спрямовано більше 1 мільйона гривень 

на компенсацію частини відсоткової ставки по «теплих кредитах» 

позичальникам.  
 

X. ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 

Упродовж 2017 року з обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища профінансовано природоохоронних заходів на суму 

понад 25 мільйонів гривень. 

Зокрема, проведено роботи по будівництву та реконструкції 

каналізаційних очисних споруд, каналізаційних насосних станцій та 

каналізаційних мереж у містах Ічні та Семенівці, смт Варві, Куликівці, 

Коропі, смт Ладані Прилуцького району, с. Ніжинське Ніжинського району, 

с. Снов’янці Чернігівського району та с. Наумівці Корюківського району. 

Також придбано та замінено зношене, застаріле обладнання на об’єктах 

комунального господарства в містах Борзні, Ніжині та Прилуках; завершено 

роботи з тампонажу 60 недіючих артезіанських свердловин у Бахмацькому, 

Куликівському, Ніжинському, Прилуцькому, Срібнянському та 

Талалаївському районах; проведено роботи з покращення санітарно-
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екологічного стану водойм у Козелецькому, Чернігівському, Менському та 

Куликівському районах; здійснено реконструкцію гідротехнічної споруди у 

Сновському районі; проведено наукові дослідження антропогенного впливу 

на гідрологічний та екологічний режим р. Остер. 

Розпочато розробку паспортів на водні об’єкти області, що забезпечить 

стале використання всіх ресурсів, пов’язаних з існуванням водойм, а також 

значно збільшить надходження до місцевих бюджетів. У 2017 році 

розроблено паспорти на 31 водний об’єкт. 

З метою зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє 

середовище облаштовано 2 сміттєзвалища у Сосницькому та 1 у 

Ріпкинському районах. В 11 населених пунктах Менського району 

облаштовані місця роздільного збору твердих побутових відходів. 

Чернігівська область є лідером за кількістю об’єктів природно-

заповідного фонду, їх функціонує 665 загальною площею 260,8 тисячі га, що 

становить 7,81% площі області.  

У 2017 році створено нові об’єкти природно-заповідного фонду 

місцевого значення: ботанічні пам’ятки природи «Вікові дерева бувшої 

садиби Г.М. Глібова» та «Сосна Василя Ялоцького» на території 

м. Чернігова; ботанічний заказник «Липовий Яр» на території Варвинського 

району. Розроблено 16 проектів землеустрою щодо встановлення меж 

об’єктів природно-заповідного значення (гідрологічних заказників місцевого 

значення). 

Облаштовано три екологічні стежки на територіях та об'єктах 

природно-заповідного фонду області, започатковано проведення щорічного 

екологічного фестивалю «Життя в стилі ЕКО» та щорічного обласного 

екологічного конкурсу «Одна планета – одне майбутнє».  

 

XI. РИНОК ПРАЦІ 

Серед основних пріоритетів діяльності облдержадміністрації – 

забезпечення права громадян на працю, гідну її оплату і соціальний захист. 

За 2017 рік у центрах зайнятості області взято на облік 24,3 тисячі 

безробітних громадян. Загалом упродовж 2017 року перебувало на обліку та 

отримувало комплекс соціальних послуг 36,7 тисячі безробітних громадян – 

на 10,9% менше, ніж за 2016 рік. 

Упродовж року знайдено роботу та повернуто до трудової діяльності 

шляхом працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця 25,4 тисячі 

громадян (на 7,6% більше, ніж за 2016 рік). 40 безробітних отримали всю 

належну їм допомогу по безробіттю одноразово та започаткували власну 

справу. 

У 2017 році на створені нові робочі місця працевлаштовано 7245 осіб. 

При цьому у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці звільнено 

4151 особу. Реальний приріст становить 3094 робочі місця. 

З метою запобігання тіньовій зайнятості та працевлаштуванню без 

оформлення трудових відносин проведено 873 семінари «Легальна 

зайнятість». Робочими групами з легалізації робочих місць здійснено 77 
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рейдів-перевірок суб’єктів господарювання. У результаті зареєстровано 46 

трудових договорів між фізичними особами та найманими працівниками. 

Середньомісячна заробітна плата за 2017 рік склала 5636 гривень і 

збільшилася до 2016 року в номінальному вимірі – на 40,8%, у реальному – 

на 22%, у грудні 2017 року вона становила 6656 гривень, що на 38,5% більше 

грудня 2016 року.  
 

 
 

XII. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА 

1. Соціальний захист населення та пенсійне забезпечення  

Станом на 01.01.2018 державні допомоги отримували 60,3 тисячі осіб. 

Виплачена із Державного бюджету сума різних видів державної соціальної 

допомоги сягнула майже 1,2 мільярда гривень, що на 9,1% більше, ніж у 2016 

році.  

Житлові субсидії отримують 271,2 тисячі сімей. Житлово-комунальним 

організаціям перераховано майже 2,6 мільярда гривень. 

Система соціального обслуговування та надання соціальних послуг 

одиноким непрацездатним громадянам області налічує 9 інтернатних 

установ, розрахованих на утримання 1985 підопічних, у т.ч. 230 дітей, на 

державному утриманні в них перебувало 1719 осіб.  

Також в області діють 26 територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) районного рівня, із загальної 

кількості 8 – у селищах міського типу та 18 – у містах. У структурі 

територіальних центрів функціонують 26 відділень соціальної допомоги 

вдома, 16 відділень денного перебування, 23 відділення стаціонарного 
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догляду для тимчасового та постійного проживання, 25 відділень організації 

надання адресної грошової та натуральної допомоги.  

В об’єднаних територіальних громадах діють 3 територіальні центри 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 2 центри 

надання соціальних послуг.  

Установами соціального обслуговування області у 2017 році надано 

послуг 45,4 тисячі осіб, які потребували різних видів соціального 

обслуговування.  

За 2017 рік в області призначено 10,6 тисячі нових пенсій. Відповідно 

до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з 1 травня 

2017 року перераховано майже 303 тисячі пенсій, або 87% пенсійних виплат 

в області, на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» з 1 жовтня 2017 року 

проведено перерахунки пенсій 312,7 тисячі осіб, з них підвищені виплати 

одержали 301,7 тисячі осіб, що становить майже 91% від загальної кількості 

пенсіонерів області. 

Середній розмір пенсії станом на 01.01.2018 склав 2193,94 гривні, що на 

478,9 гривні більше, ніж на початок 2017 року.  

 

2. Соціальний захист учасників АТО, членів їх родин та 

внутрішньо переміщених осіб 

Налагоджено співпрацю обласної державної адміністрації з 

громадськими та волонтерськими організаціями, зокрема, з центрами: 

допомоги учасникам антитерористичної операції; допомоги родинам 

загиблих учасників АТО ГО «Єдина родина Чернігівщини» та Єдиним 

Волонтерським Центром.  

З 2015 року в області діють обласна та місцеві програми соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.  

У рамках державних програм забезпечення житлом сімей загиблих 

військовослужбовців із числа учасників антитерористичної операції, 

інвалідів I-II групи з числа учасників АТО, а також учасників АТО, які 

втратили функціональні можливості нижніх кінцівок та потребують 

поліпшення житлових умов, у 2017 році забезпечено виплату грошової 

компенсації на придбання житла 21 особі, які потребували поліпшення 

житлових умов, на загальну суму 13,5 мільйона гривень. 

Крім того, 32 військовослужбовці Державної спеціальної служби 

транспорту, з яких 24 учасники антитерористичної операції, отримали житло. 

З травня 2014 року учасники АТО на отримання земельних ділянок 

подали до Головного управління Держгеокадастру в області 8179 заяв, за 

якими надано 6546 дозволів на розроблення проектів землеустрою з 

відведення земельних ділянок загальною площею 8199,6 га. 

Проводилась робота щодо надання соціальних послуг демобілізованим 

військовослужбовцям, які повернулися із зони АТО та не мають роботи: 

впродовж 2017 року взято на облік 387 безробітних зазначеної категорії. За 

рік 237 осіб отримали роботу. 
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Статус «Член сім’ї загиблого в АТО» присвоєно 337 членам родин 175 

загиблих або померлих від ран учасників АТО. На обліку в органах 

соціального захисту населення області перебувають 235 інвалідів війни із 

числа учасників АТО, 16 учасників війни. 

На особливому контролі перебуває питання пенсійного забезпечення 

сімей загиблих у зоні проведення антитерористичної операції та учасників 

АТО. Пенсії в разі втрати годувальника призначено 239 утриманцям, пенсії 

по інвалідності — 174 учасникам АТО. 

Для вшанування пам’яті за загиблими (померлими) учасниками 

антитерористичної операції та надання фінансової підтримки членам їх 

родин у 2017 році за рахунок коштів обласного бюджету 149 сім’ям загиблих 

(померлих) учасників АТО надано грошову допомогу на спорудження 

надгробка на могилі загиблих (померлих) учасників АТО на загальну суму 

майже 3 мільйони гривень. Одноразову матеріальну допомогу з 

Держбюджету надано 121 родині.  

Станом на 01.01.2018 в області обліковано 8696 внутрішньо 

переміщених осіб (5913 сімей), які переїхали з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитерористичної операції. 

Упродовж 2017 року за щомісячною адресною допомогою для 

покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг, звернулось 3835 родин зазначеної категорії, в центрах 

зайнятості області перебувало на обліку 248 таких громадян. 

Станом на 01.01.2018 в органах Пенсійного фонду області отримують 

пенсії 2,6 тисячі внутрішньо переміщених осіб. 

 

3. Соціальний захист дітей та багатодітних родин 

Особлива увага приділялася підтримці багатодітних сімей, яких станом 

на 01.01.2018 в області проживає 6660, в них виховується 22618 дітей.  

У 2017 році право на користування пільгами отримали 853 багатодітні 

сім’ї. Посвідчення дітей з багатодітних сімей отримали 1684 дитини. На 

01.01.2018 близько 4,6 тисячі багатодітних сімей скористались пільгами з 

оплати житлово-комунальних послуг, на придбання твердого палива та 

скрапленого газу готівкою – 1,6 тисячі сімей, на позачергове встановлення 

квартирних телефонів та 50% знижку абонентної плати за користування 

телефоном – 342 сім'ї.  

За рахунок обласного бюджету у 2017 році 74 багатодітним родинам 

придбано предмети побуту для покращення умов проживання сімей на суму 

415,7 тисячі гривень. 

За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, 

забезпечення умов для всебічного їх розвитку у 2017 році 23 жінкам області 

присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».  

У центрі уваги перебувало питання забезпечення житлом осіб з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Місцева влада 

забезпечила 13 осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, житлом (на придбання 11 будинків з місцевих бюджетів 
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спрямовано 1,1 мільйона гривень), 3 дітям надано допомогу у проведенні 

ремонтних робіт (залучено 51 тисячу гривень). За рахунок субвенції з 

державного бюджету (5,7 мільйона гривень) у Сосницькому районі, 

смт Козельці та м. Чернігові придбано 5 житлових приміщень, що дозволить 

забезпечити соціальним житлом ще 13 таких осіб. 

Упродовж 2017 року в регіоні створено 3 нові дитячі будинки 

сімейного типу, а їх загальна кількість зросла до 27. Також створено 14 

прийомних сімей. До цих форм сімейного виховання влаштовано 56 дітей, 

загальне число вихованців у них збільшилось до 495 осіб. Охоплення дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами 

виховання зросло у 2017 році до 93,3% (на 1 січня 2017 року – 92%).  

Цілеспрямована діяльність щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в сімейні форми виховання дозволила 

зменшити кількість таких дітей в інтернатних установах регіону з 130 осіб на 

початок 2017 року до 107 на 01.01.2018. 

Реабілітацію дітей з інвалідністю в області здійснюють 4 центри 

соціальної реабілітації, в яких отримали реабілітаційні послуги 1567 дітей.  

У 2017 році проведено реконструкцію обласного центру комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження», що дозволить щорічно 

додатково охопити реабілітаційними послугами понад тисячу дітей з 

інвалідністю. Крім того, на базі Центру відкрито відділення паліативної 

допомоги дітям з інвалідністю із невиліковними прогресуючими хворобами 

психоневрологічного профілю. 

Влітку 2017 року працювало 487 закладів оздоровлення та відпочинку, 

відповідні послуги отримали 55829 дітей (57% від загальної кількості дітей в 

області), зокрема послуги з оздоровлення – 20772 дитини (21,2%), 

відпочинкові послуги – 35057 дітей (35,8%). 

 
XIII. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

Мережа спортивних споруд області складається із 26 стадіонів, 411 

спортивних залів, трьох критих 25-метрових плавальних басейнів, 941 

спортивного майданчика (31 з них із синтетичним покриттям), 764 

футбольних полів (одне зі штучним покриттям), трьох лижних та чотирьох 

веслувальних баз, однієї кінно-спортивної бази, 100 стрілецьких тирів та 80 

тренажерних залів. 

Загалом в області налічується 2855 спортивних споруд, з яких 834 

капітальні.  

Упродовж 2017 року в області проведено понад 2600 спортивних 

змагань і масових фізкультурно-оздоровчих заходів, в яких взяли участь 

більше 265 тисяч осіб.  

На офіційних міжнародних змаганнях серед дорослих, юніорів і юнаків 

спортсменами області завойовано 104 медалі з 14 видів спорту, з яких 30 – 

золоті. На Всеукраїнських змаганнях завойовано 483 медалі із 23 видів 

спорту, з яких 205 – золоті. 
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Четверо представників області (Ірина Варвинець, Сергій Семенов, 

Артем Прима та Артем Тищенко) увійшли до складу національної збірної 

України для участі в зимових 2018 року Олімпійських іграх, четверо (Ігор 

Рептюх, Дмитро Суярко та гайди Василь Потапенко, Борис Бабар) в 

Паралімпійських іграх у місті Пхьончхан (Південна Корея). 

До систематичних занять спортом в області залучено 24,9 тисячі осіб, з 

яких майже 15,4 тисячі займаються у спортивних школах (ДЮСШ), 218 – у 

школах вищої спортивної майстерності (ШВСМ), 12,2 тисячі осіб – у 

спортивних та фізкультурно-оздоровчих клубах, з них 412 осіб з обмеженими 

можливостями. 

 

XІV. ОСВІТА 

У 2017 році відкрито 5 закладів дошкільної освіти та 9 додаткових груп 

на базі діючих закладів. Збільшено до 94,9% охоплення дітей віком від 3 до 6 

років дошкільною освітою. 

На даний час створено 29 опорних закладів загальної середньої освіти 

та 15 філій. Для покращення їх матеріально-технічної бази за рахунок коштів 

освітньої субвенції придбано сучасне обладнання на суму 7,5 мільйона 

гривень. Закуплено 16 шкільних автобусів на умовах співфінансування з 

місцевими бюджетами на суму понад 24 мільйони гривень. За кошти 

місцевих бюджетів проведено поточні та капітальні ремонти закладів освіти 

на суму 46,8 мільйона гривень.  

Впроваджується новий Державний стандарт початкової загальної 

освіти, учасниками якого стали 4 заклади загальної середньої освіти області. 
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Продовжується робота щодо організації інклюзивного навчання. У 12 

закладах дошкільної освіти виховується 21 дитина, в закладах загальної 

середньої освіти навчанням охоплено 190 дітей з особливими освітніми 

потребами. Прийнято рішення про створення 7 інклюзивно-ресурсних 

центрів та обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти. 

У рамках реалізації проекту Благодійного Фонду Порошенка 

«Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» облаштовано 7 медіатек у 6 

закладах освіти області, використано кошти в сумі майже 2 мільйони 

гривень. 

Покращились результати зовнішнього незалежного оцінювання. У 

загальному рейтингу областей України Чернігівська область посідає 10 місце 

із середнім балом ЗНО 142,2, піднявшись на 3 позиції у порівнянні з 

попереднім роком. 

У 2017 році закладами професійної (професійно-технічної) освіти 

підготовлено 2,6 тисячі кваліфікованих робітників із 72 професій для 6 

галузей економіки. 

З метою модернізації підготовки робітничих кадрів з актуальних для 

ринку праці професій на базі Прилуцького професійного ліцею створено 

Регіональний навчально-практичний центр з підготовки монтажників 

санітарно-технічних систем та устаткування, оснащений сучасним 

обладнанням, матеріалами, інструментом.  

Чернігівський національний педагогічний університет імені 

Т.Г. Шевченка став класичним закладом вищої освіти, зберіг статус 

національного та змінив назву на Національний університет «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка.  

 

XV. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 

Реформування сфери охорони здоров’я області здійснюється в 

напрямку модернізації закладів первинної ланки медико-санітарної 

допомоги, приведення наявного ліжкового фонду до обґрунтованих потреб 

населення з розширенням мережі закладів первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини.  

Для підвищення рівня надання кваліфікованої медичної допомоги та 

збільшення рівня доступності цих послуг для всіх соціальних груп населення 

в області створені 4 регіональні госпітальні округи: Чернігівський, 

Північний, Ніжинський, Прилуцький.  

Продовжується оптимізація ліжкового фонду. Впродовж 2017 року в 

медичних закладах області фактично скорочено 593 ліжка (на вторинному 

рівні надання медичної допомоги — 438, на третинному — 155). Показник 

забезпеченості на 10 тисяч населення залишається найбільшим серед 

областей України і становить 89,4 (по Україні — 68,63). 

З різних джерел фінансування на покращення матеріально-технічної 

бази закладів охорони здоров’я області використано 257,5 мільйона гривень, 

у т.ч. на придбання медичного обладнання та апаратури витрачено 171,4 

мільйона гривень, проведення ремонтно-будівельних робіт – 102,3 мільйона 



 26 

гривень, придбання 24 одиниць санітарного автотранспорту – 6,5 мільйона 

гривень, придбання комп′ютерної техніки та побутового обладнання – 7,2 

мільйона гривень.  

Одним із важливих проектів, який реалізовано у 2017 році, є придбання 

медичного лінійного прискорювача і додаткового обладнання до нього для 

оснащення радіотерапевтичного відділення КЛПЗ «Чернігівський обласний 

онкологічний диспансер» разом з будівництвом спеціального корпусу.  

Завдяки Урядовій програмі «Доступні ліки» у 2017 році мешканці 

Чернігівщини, які страждають на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ 

типу та бронхіальну астму, отримали ліків на суму 18,5 мільйона гривень . 

Для закріплення медичних кадрів у районах області працівникам сфери 

охорони здоров’я надано 14 житлових приміщень загальною вартістю більше 

3 мільйонів гривень. 
 

 
 

XVІ. КУЛЬТУРА ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ 

Рішенням десятої сесії сьомого скликання обласної ради від 22 серпня 

2017 року створено комунальне підприємство «Обласний молодіжний центр» 

Чернігівської обласної ради.  

На реалізацію Обласної цільової програми з національно-патріотичного 

виховання у 2017 році з обласного бюджету використано 551 тисячу гривень, 

за рахунок цих коштів здійснювалась фінансова підтримка проектів 

громадських організацій, молодіжних заходів. Крім того, з державного 
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бюджету на проведення всеукраїнських заходів з національно-патріотичного 

виховання залучено 374,1 тисячі гривень. 

Спільно з громадськими організаціями проведено 34 заходи, 

спрямовані на формування громадської позиції, національно-патріотичне 

виховання, самовдосконалення та інтелектуальний розвиток молоді, в тому 

числі 4 всеукраїнські. 

Серед традиційних форм і методів виховної системи – навчально-

польові збори, військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»), проведення 

тематичних тижнів тощо. Вперше проведено масштабну обласну 

патріотично-виховну програму «Війна, якої немає!» з проведенням виставки 

«Блокпост пам’яті».  

Уперше у м. Чернігові відбувся Всеукраїнський урочистий захід з 

відзначення Дня українського добровольця за ініціативи громадських 

організацій. 

У рамках відзначення 100-річчя Української революції відкрито нові та 

оновлено діючі музейні експозиції області. У 2017 році музеї та заповідники 

області відвідало близько 1 мільйона осіб. 

Для популяризації культурного надбання та розвитку туризму 

Чернігівщину представлено на виставках та форумах у Києві, Одесі, Харкові, 

Львові, Запоріжжі, Новій Каховці Херсонської області та Гомелі Республіки 

Білорусь.  

Проведено 6 інформаційних турів по Чернігівській області для 

представників туристичної галузі, українських та іноземних засобів масової 

інформації. Видано 7 різновидів рекламно-інформаційної продукції та 7 – 

сувенірної з новим туристичним логотипом.  

Проведено понад 230 культурно-мистецьких заходів з 

нагоди державних, пам'ятних дат, ювілеїв, фестивалів та конкурсів. 


