
Звіт голови Чернігівської обласної державної адміністрації

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 
ГОЛОВИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 
ВАЛЕРІЯ КУЛІЧА
за підсумками роботи  

у 2016 році



Звіт голови Чернігівської обласної державної адміністрації

#МЕДІА

середня  
кількість  

переглядів

ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ  
ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ

Чернігівська облдержадміністрація працює, дотримуючись, зокрема, принципів широкої глас-
ності та публічності, з урахуванням громадської думки.

На офіційному веб-сайті ОДА, крім інформації про роботу установи та її структурних підрозді-
лів, оприлюднюються матеріали, спрямовані на забезпечення актуального суспільного попиту: 
фінансового характеру, стосовно субсидій, пільг, інших видів державної допомоги, виконання 
обласних програм тощо.

За рейтингом сайтів органів виконавчої влади, який формується Держкомтелерадіо України, 
у І півріччі 2016 року сайт Чернігівської ОДА визнано найкращим. Проте його вдосконалення 
не припиняється. Зокрема, віднедавна функціонує версія сайту для слабозорих. Через портал 
державних послуг iGov.org.ua забезпечується надання послуг електронного звернення до голо-
ви ОДА й онлайн-звернення про захист бізнесу.

Крім офіційного сайту ОДА, суспільно важливі матеріали оприлюднюються через відео-пор-
тал YouTube, сторінку Чернігівської ОДА в facebook, поширюються через місцеві друковані ЗМІ, 
телерадіокомпанії, Інтернет-ресурси.

Через систему проведення електронних консультацій, громадських обговорень, діяльність 
профільних робочих груп отримується зворотній зв’язок із громадськістю.

Представники Громадської ради при облдержадміні-
страції входять до складу консультативно-дорадчих орга-
нів ОДА, її структурних підрозділів і територіальних орга-
нів центральних органів виконавчої влади. 

У співпраці ОДА з громадським сектором проведено низку масштабних заходів, у тому числі 
всеукраїнського та міжнародного рівня: всеукраїнська акція «Єдина родина України», фести-
валь «КіноДок», медіа-проекти «Медійний поступ» (економічна журналістика), «Школа молодо-
го журналіста» тощо.
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Реалізація в області державної політики та хід суспільно-по-
літичних процесів висвітлюються на щотижневих брифінгах 
і прес-конференціях в ОДА, засіданнях прес-клубу «Ділове 
слово» (проведено 56 медіа-заходів) тощо.

На території області реалізовано 25 тематичних інформаційних кампаній з розміщенням со-
ціальної реклами на біл-бордах та сіті-лайтах (відповідно близько 2000 та 800 площин), тема-
тичних роликів – у теле- і радіоефірах та Інтернет-виданнях.

Жителі області можуть безпосередньо поспілкуватися з головою ОДА, зокрема, й під час 
прямих ефірів на телебаченні та радіо, виїзних громадських приймалень у районах. 

Спільно з керівниками правоохоронних органів, Служби безпеки України, Державної фіскаль-
ної служби в області та обласного військового комісаріату голова облдержадміністрації під час 
роботи громадських приймалень провів зустрічі з жителями Варвинського, Городнянського, 
Ічнянського, Корюківського, Куликівського, Менського, Ніжинського, Носівського, Прилуцького, 
Сосницького, Срібнянського, Талалаївського, Сновського районів та міст Ніжина і Прилук. Най-
активніше при цьому обговорювалися ремонт доріг, завершення довгобудів, призовна кампа-
нія, реформування галузей освіти й охорони здоров’я, об’єднання громад, дотримання закон-
ності й правопорядку. Розглянуто 79 звернень громадян. Відповіді на 65 запитань дані у ході 
зустрічей. По 14-ти – підготовлені відповідні доручення. 

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
Загалом за 2016 рік до облдержадміністрації надійшло 14851 письмове звернення грома-

дян, що на 5293 (або 36%) більше, ніж у 2015 році. Через особистий прийом до керівництва 
облдержадміністрації звернулося 114 громадян (у 2015 році – 65). «Гарячою» телефонною 
лінією голови облдержадміністрації скористалося 416 осіб (у 2015 році – 368).

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ 

2016 рік
2015 рік

14851
 9558

ПИСЬМОВІ ЗВЕРНЕННЯ

2016 рік
2015 рік

2016 рік
2015 рік

114  
65

416 
368

«ГАРЯЧА» ЛІНІЯ

#МЕДІА
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Всього у зверненнях громадян порушено 15116 питань: із со-
ціального захисту – 57%, комунального господарства – 19%, 
охорони здоров’я – 4%. По 3% від загальної кількості питань 
стосувалися аграрної політики, транспорту і зв’язку, праці і 
зарплати, законності та правопорядку. По 1% склали питання 
житлової політики, освіти і науки. Решта 6% – питання про-
мислової, економічної, фінансової діяльності, інформаційної 
політики, екології, сім’ї, молоді та спорту, культури, діяльності 
об’єднань громадян та органів влади тощо.

3770 звернень вирішено позитивно, по 5976 – заявникам на-
дано роз’яснення, решта – на стадії розгляду.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВІ ПИТАННЯ 
Із 22 посад голів районних державних адміністрацій зайняті 

17. Усі голови РДА мають відповідний освітній рівень і досвід 
керівної роботи. Із 44 посад заступників голів РДА вакантні 9. 
Розпорядженнями Президента України у 2016 році та протягом 
січня-лютого 2017 року призначено 7 голів райдержадміністра-
цій, звільнено 5.

Облдержадміністрацією протягом 2016 року проведено конкурси на заміщення 35 вакантних 
посад державної служби категорії «Б» і «В»: заступників голів райдержадміністрацій, спеціаліс-
тів апарату й структурних підрозділів ОДА.

Голова ОДА у 2016 році видав 1523 розпорядження, з них з основної діяльності – 845, із ка-
дрових питань – 678. Випадків скасування розпоряджень голови ОДА Президентом України або 
за рішенням суду не було.

БЕЗПЕКА РЕГІОНУ  
ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ  
НАСЕЛЕННЯ

За шість хвиль мобілізації на військову службу призвано понад 10 тисяч військовозобов’яза-
них із Чернігівщини, з них кожен сьомий – доброволець. 

На обліку у військкоматах перебуває майже 7,3 тисячі демобілізованих учасників АТО.
149 бійців-захисників України із Чернігівщини не повернулися додому – загинули під час ви-

конання бойових завдань на Луганщині та Донеччині у 2014 – 2017 роках.
Для безпеки регіону Чернігівська ОДА налагодила ефективну співпрацю з оперативним ко-

мандуванням «Північ» та усіма підрозділами ЗСУ, розташованими на території області. Зо-
крема, із нещодавно передислокованим на Чернігівщину Науково-випробувальним центром 
Збройних Сил України.

57%
19%

4%
3%

3%
3%3%

8%

#МЕДІА

#БЕЗПЕКА
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Обласна влада скоординувала надання військовим части-
нам Збройних Сил України, Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби України понад 4,6 мільйона 
гривень допомоги.

За відповідною обласною програмою для покращання мате-
ріально-технічного забезпечення військових частин, що дисло-
куються на території Чернігівської області, військовозобов’я-
заних, призваних за мобілізацією, та добровольців, які беруть 
участь в антитерористичній операції, надано підтримки на май-
же 2,4 мільйона гривень.

Організовано 44 рейси перевезення військовослужбовців і 
правоохоронців до зони АТО та 54 трансфери, якими до інших 
місць призначення доправлено майже 2 тисячі волонтерів, вій-
ськовослужбовців, членів їхніх родин та родин загиблих учас-
ників АТО.

На підтримку заходів правопорядку підрозділам Національ-
ної поліції в області передано матеріально-технічні засоби за-
гальною вартістю 910 тисяч гривень (спецобладнання, технічні засоби, автозапчастини).

У 2016 році реалізовувалася Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту 
Чернігівської області на 2016 – 2020 роки. З наявних запасів регіонального матеріального 

резерву до Борзнянського та Сновського районів оперативно 
передано будівельні матеріали для ліквідації наслідків ура-
ганного вітру, а також для ліквідації наслідків пожежі у район-
ній гімназії у Сновську. 

Також виконувалася Програма забезпечення пожежної без-
пеки на території Чернігівської області на 2016 – 2020 роки. 
Аналогічні програми діють в усіх районах області. Для покра-
щення протипожежного захисту об’єктів соціальної сфери, 
профілактичних заходів, у першу чергу – з дітьми, у 2016 році 
виділено 720 тисяч гривень.

Для поліпшення організації пожежогасіння у сільській місце-
вості на території області минулого року створено 3 підрозділи 
місцевої пожежної охорони: в селах Пальчики Бахмацького ра-
йону, Петрівка – Сновського та Пакуль – Чернігівського. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ
До п’яти об’єднаних територіальних громад, утворених у 2015 році, у 2016 додалися ще 11 

ОТГ: Остерська (Козелецький район), Батуринська (Бахмацький район), Гончарівська, Іванів-

площа 19 ОТГ – 839,2 км2, 
що становить 21%  
території області

чисельність населення – 
190,0 тис. осіб,
що становить 18%  
населення області

відбулися 
перші  

місцеві  
вибори

призначено 
перші  

місцеві  
вибори

#БЕЗПЕКА

#ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
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ська, Михайло-Коцюбинська (Чернігівський район), Носівська, 
Мринська (Носівський район), Лосинівська (Ніжинський район), 
Коропська, Корюківська, Сновська, в яких наприкінці року від-
булися перші місцеві вибори. 

Для підтримки процесу добровільного об’єднання на підставі рішень місцевих рад облдер-
жадміністрацією підготовлено зміни до проекту перспективного плану, які були схвалені рішен-
нями обласної ради й подані до Уряду. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лю-
того 2017 року до перспективного плану формування територій громад області внесені зміни 
щодо складу Батуринської, Остерської, Лосинівської, Мринської, Носівської, Коропської, Ко-
рюківської, Комарівської громад, що дало їм змогу перейти на прямі міжбюджетні відносини з 
Державним бюджетом.

На кінець квітня 2017 року призначено перші місцеві вибори в Комарівській, Козелецькій та 
Менській об’єднаних територіальних громадах, які завершили об’єднання у 2016 році. 

Також затверджено висновки про відповідність Конституції та законам України проектів рі-
шень про об’єднання:

• 5 місцевих рад Ріпкинського району – в Любецьку селищну об’єднану територіальну гро-
маду з центром у селищі Любеч;

• 16 рад Куликівського району – в Куликів-
ську селищну об’єднану територіальну громаду з 
центром у селищі Куликівка;

• 4 рад Борзнянського району – в Плисків-
ську сільську об’єднану територіальну громаду з 
центром у селі Плиски.

БЮДЖЕТНА  
СФЕРА

Децентралізація у бюджетній сфері сприяла зміцненню фі-
нансової самодостатності територіальних громад. 

Упродовж 2016 року до бюджетів усіх рівнів областю мобілі-
зовано понад 10,1 мільярда гривень податків і зборів, що на 1,7 
мільярда гривень, або на 20,5% більше (у співставних умовах), 
ніж у 2015 році.

Зокрема, доходи Державного бюджету склали 6,4 мільярда 
гривень, у порівнянні з попереднім роком (у співставних умо-
вах) надходження зросли на 0,5 мільярда гривень, або на 8,4%. 

Доходи місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) 
склали майже 3,7 мільярда гривень, збільшилися на 1,2 мільяр-
да гривень, або на 50%. У звітному періоді виконання уточне-
них бюджетних призначень зведеного бюджету області за до-
ходами (без трансфертів) забезпечено на 120,8% (у 2014 році 
– на 103,0%, у 2015 році – на 111,8%).

Видатки та кредитування бюджетів області з урахуванням 
субвенцій з Держбюджету виконано в сумі 8,7 мільярда гривень, порівняно з 2015 роком відбу-
лося їх зростання на 1,6 мільярда гривень (+23,2%). Планові асигнування освоєні на 97,7% (у 
2014 році – на 93,9%, у 2015 році – на 98%). У тому числі обсяг капітальних видатків (видатки 
розвитку місцевих бюджетів) склав 755,3 мільйона гривень, що на 393,5 мільйона гривень, або 
в 2,1 разу більше, ніж у 2015 році.

Завдяки мобілізації всіх власних ресурсів та наданій допомозі з Державного бюджету, вперше 
з 2012 року заробітна плата працівникам бюджетних установ області у 2016 році виплачена в 
повному обсязі.

569 
місцевих рад до початку об'єднання

461
місцева рада станом на 01.01.2017

власні доходи  
місцевих бюджетів 
у 2016 році склали 

3650,8 МЛН ГРН,  
що у 1,5 разу більше 

2015 року

зібрано та  
перераховано  

до державного бюджету 
податків і зборів  

6466,3 МЛН ГРН,  
що на 17,9% більше 
від обсягу трансфертів, 

виділених  
з держбюджету

#ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

#ФІНАНСИ
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Рівень розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні по-
слуги бюджетних установ склав 99,9% до потреби. Станом на 
1 січня 2017 року непрострочена заборгованість склала лише 
0,1 мільйона гривень і зменшилася, порівняно з початком 2016 
року, майже на 5,7 мільйона, або в 53 рази.

До зведеного бюджету області надійшло 5,5 мільярда гривень 
офіційних трансфертів із Державного бюджету (99,7% до плану 
на 2016 рік), із яких: базової дотації – 119,4 мільйона гривень 
(100%), стабілізаційної дотації – 72 мільйони гривень (100%), 
субвенцій – 5,3 мільярда гривень (99,7%).

Сума зібраних на території області та перерахованих до Дер-
жавного бюджету податків і зборів (6,4 мільярда гривень) біль-
ша від обсягу трансфертів, виділених із Держбюджету, на 983,1 
мільйона гривень, або на 17,9%.

Зростання майже у 6 разів обсягів доходів, що надійшли до 
бюджетів п’яти об’єднаних територіальних громад, які об’єдна-
лися в 2015 році, та державна фінансова підтримка (зокрема, 
субвенція з Державного бюджету на формування інфраструкту-
ри об’єднаних територіальних громад у сумі 31,6 мільйона гривень) сприяли розв’язанню про-
блемних питань у сфері розвитку інфраструктури територій, зміцненню матеріально-технічної 
бази установ комунальної власності, поліпшенню добробуту населення.

Протягом року планові показники доходів загального фонду бюджетів ОТГ (без трансфертів) 
виконані на 117,2%, видатків (з трансфертами) – на 93,5%. Зміцнення фінансових можливо-
стей цих бюджетів дало змогу забезпечити своєчасне проведення всіх соціальних видатків, у 
тому числі з оплати праці.

ПУБЛІЧНІ  
ЗАКУПІВЛІ

Впровадження процедури електронних закупівель Чернігівщина розпочала однією із пер-
ших – ще 2015-го року у форматі реалізації пілотного проекту. А вже у липні 2016-го голова 
ОДА офіційно рекомендував проводити допорогові закупівлі з використанням електронної 
системи публічних закупівель ProZorro усім розпорядникам бюджетних коштів в області.

Одним із відображень результатів впровадження нової процедури стало здобуття 3-го міс-
ця у рейтингу областей України за привабливістю і відкритістю у тендерних закупівлях для 
малого і середнього бізнесу, складеного експертами громадської організації «Платформа 
громадський контроль». 

до зведеного бюджету 
області надійшло  

5483,2 МЛН ГРН 
офіційних трансфертів  
з державного бюджету:

субвенції  
5291,8 млн грн

стабілізаційні  
дотації  

72,0 млн грн

базові дотації  
119,4 млн грн

ТОП 5 ОБЛАСТЕЙ – ЛІДЕРІВ:
1. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
2. ВІННИЦЬКА
3. ЧЕРНІГІВСЬКА
4. ДОНЕЦЬКА
5. СУМСЬКА

Рейтинг областей

#ФІНАНСИ

#PROZORRO
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Всього, за даними системи ProZorro, протягом 2016 року 700 
організаторів, які діють на території області, розпочали 14833 
процедури, в тому числі 13954 – допорогові (94,1%). З них 
616 організаторів успішно завершили 10524 процедури, з них 
10094 – допорогові.

Планова сума по успішно завершених процедурах дорівнювала майже 2,1 млрд грн, під-
тверджена економія бюджетних коштів – 109,1 мільйона гривень. При цьому середня кількість 
пропозицій на одні торги склала 2,38. Середній відсоток зниження ціни по конкурентних проце-
дурах – 15,62%.

ЕКОНОМІКА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
У промисловому комплексі області протягом 2016 року намі-

тилася стійка тенденція до зростання інтегральних показників. 
Індекс промислового виробництва за підсумками року становив 
106% (9 – 11 місце серед регіонів країни).

Найбільший при-
ріст відбувся у сфері 
виробництва готових 
металевих виробів 
(+21,9%), текстиль-
ному виробництві, 
виробництві одя-
гу і товарів зі шкіри 
(+17,8%), машинобу-
дуванні (+16,3%).

Саме ці галузі активно задіяні на виконанні робіт 
за державним оборонним замовленням та програмою імпортозаміщення продукції в інтересах 
Збройних Сил України. Зокрема, це стосується підприємств: ДП «Рапід», ТОВ «Український 
кардан», НВО «Група компаній «МАГР», ТОВ «Техсервіс» та деяких інших. Крім того, ПАТ «Че-
ЗаРа» та ДП «РАПІД» взяли участь у міжнародних космічних програмах.

З приростом спрацювали минулого року і підприємства з виробництва харчових продуктів, 
напоїв (+19%), хімічних речовин і хімічної продукції (+15%). У секції постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого повітря приріст обсягів склав 9,3%.

Впроваджено практику регулярних зустрічей керівництва облдержадміністрації з керівника-
ми підприємств для поглибленого вивчення ситуації на виробництві, надання практичної допо-
моги у розв’язанні господарських питань.

машинобудування +16,3%
металообробка +21,9% 
харчова промисловість +19,0%
легка промисловість +17,8%
постачання електроенергії, газу, пари +9,3%
хімічна промисловість +15,0% 

добувна промисловість -18,7% 
деревообробка, виробництво паперу, 
поліграфія -11,7%
виробництво гумових та пластмасових 
виробів -1,3%

область

Україна

6,0
%

2,4%

9-11 місце

#PROZORRO

#ЕКОНОМІКА

Область           Україна

область

Україна

6,0
%

2,4%

9-11 місце
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У 2016 році введено в дію низку нових промислових об’єктів, 
здебільшого легкої, харчової, деревообробної промисловос-
ті. Зокрема, знаковим для області стало будівництво теплової 
електростанції на біомасі електричною потужністю 3,5 МВт в мі-
сті Корюківка (ТОВ «Кліaр Енерджі»). 

АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС 
Валової продукції сільського господарства всіма категоріями 

господарств вироблено на суму 10,4 мільярда гривень (у по-
стійних цінах 2010 року), що склало 104,4% до рівня 2015 року.

За обсягом виробництва сільськогосподарської продукції 
на одну особу Чернігівщина посіла шосту сходинку в Україні – 
9861 гривня (по країні – 5929 гривень).

Зерна зібрано 3,73 млн тонн 
(+213,8 тисячі тонн до рівня 
2015 року) при урожайності 57 
ц/га. Це найбільший вал та уро-
жайність зернових в історії об-
ласті.

2016 рік був також сприятли-
вим для вирощування олійних культур (793,4 тисячі тонн – на 
200 тисяч тонн більше попереднього року). 

Попри складні погодні умови, під урожай 2017 року хлібороби 
області посіяли 253,7 тисячі гектарів озимих культур на зерно 
та зелений корм, що склало 110% прогнозованого обсягу.

Для забезпечення якісної доробки, зберігання і транспортування сільськогосподарських 
культур у регіоні протягом 2016 року продовжувалася розбудова об’єктів виробничо-збутової 
інфраструктури.

Для поліпшення фінансово-кредитного забезпечення сільгоспвиробників запроваджено ме-
ханізм здешевлення кредитів: 37 підприємствам АПК за 54 кредитними угодами надано право 
на отримання компенсації на суму 13,3 мільйона гривень (100%). 

230 тисяч гривень з обласного бюджету спрямовано на компенсацію витрат із сертифікації 
9-ти операторів органічного виробництва в області.

Проведена серед орендарів робота дала змогу підняти рівень оплати за оренду земельних 
паїв на 0,8 відсоткового пункту, до 6,2% від нормативної грошової оцінки землі, завдяки чому 
селяни регіону отримали понад 1 млрд грн (+30,5% до суми 2015 року).

У середньому орендна плата за 1 земельний пай склала 4246 гривень, що на 1236 гривень 
більше, ніж у 2015 році, за 1 гектар землі – 1314 гривень, що більше на 394 гривні.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
На економіку області працюють прямі іноземні інвестиції з 39 країн світу. Основні країни-ін-

вестори, на які припадає близько 70% загального обсягу прямих інвестицій, це Німеччина, 
Польща та Кіпр. 

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. На підприємствах 
промисловості зосереджено більше 70% загального обсягу прямих інвестицій в області, у сіль-
ському господарстві – близько 13%. За попередніми даними, у 2016 році в економіку області 
вкладено близько 5 мільярдів гривень капітальних інвестицій (за 9 місяців – 3 мільярди гри-
вень, +40,2% до відповідного періоду 2015 року).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Для налагодження двостороннього співробітництва із закордонними партнерами керівниц-

тво облдержадміністрації зустрічалося з делегаціями 10 країн, здійснило закордонні візити до 

#ЕКОНОМІКА

господарства населення

с/г підприємства

всього

3393,1

6531,8

9924,9

3081,8

7275,4

10357,22016
2015 +4,4%

+11,4%

-9,2%

млн грн

2940
3124

3693 3514

3728

Обсяг виробництва зерна в області
(всі категорії господарств), тис. тонн

20152012 2014 20162013
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Латвійської Республіки, Румунії, Великобританії, Республіки 
Білорусь та Польщі. Основні напрямки співпраці – торговель-
но-економічна, інвестиційна, культурно-туристична, науко-
во-освітня сфери, галузь охорони здоров’я, реформування 
місцевого самоврядування та регіональний розвиток.

Підписано План заходів із співробітництва з Гомельською 
областю Республіки Білорусь. 

Торговельними партнерами підприємств області стали пред-
ставники 129 країн світу (з них 28 – країни-члени ЄС). Обсяг 
торгівлі товарами між ними у 2016 році склав 899,5 млн дола-
рів США. 

Експорт товарів становив 426,8 млн доларів США та на 75% 
складався із зернових культур, виробів із паперу та картону, 
харчової і текстильної продукції, деревини, насіння і плодів 
олійних рослин. Товари підприємств регіону постачалися парт-
нерам зі 110-ти країн світу, до 46 з них обсяги поставок зросли.

Для просування продукції підприємств області на зовнішні 
ринки в Чернігові спільно з Регіональною торгово-промисловою палатою проведено Перший 
форум експортерів «Досвід лідерів – шлях до успіху».

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА
В області у повному обсязі прийняті повноваження у сферах 

державної реєстрації нерухомості та бізнесу від територіаль-
них органів юстиції. Розпочали свою діяльність 75 державних 
реєстраторів, які забезпечують безперебійну реєстрацію у за-
значених сферах.

Розширено перелік послуг центрів надання адміністратив-
них послуг у сферах земельних відносин, державної реєстра-
ції нерухомості, бізнесу та інші.

Забезпечено функціонування ЦНАПів у районах та містах 
обласного   значення:   регіонального   центру в  Чернігові, 
міськрайонного – в Прилуках (для жителів міста і району), 
міськрайонного – в Новгород-Сіверському, міського – в Ніжині, 
20 районних центрів, а також центрів у Парафіївській та Кіптів-

ській об’єднаних територіальних громадах.
За 2016 рік кількість послуг, наданих через центри, зросла в 1,8 разу проти 2015 року і пе-

ревищила 316 тисяч.
Протягом 2016 року взято на облік майже 5,6 тисячі суб’єктів підприємництва, з них 1240 – 

юридичні особи. 
Забезпечено зростання надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого і 

середнього бізнесу. За 2016 рік вони зросли на 43,3% і сягнули майже 1,5 мільярда гривень.
СПОЖИВЧИЙ РИНОК
Обіг роздрібної торгівлі в області (за всіма каналами реалізації) у 2016 році збільшився на 

1,5% і становив 24,1 мільярда гривень.
При цьому вдалося забезпечити вищу, ніж у середньому по Україні, питому вагу реалізації 

товарів вітчизняного виробництва через торговельну мережу (область – 69,1%, Україна – 
56,9%).

З метою нівелювання цінових коливань та стабільного функціонування продовольчого рин-
ку впродовж 2016 року в області проведено понад 2,8 тисячі продовольчих ярмарків, де ре-
алізовано 26,7 тисячі тонн сільськогосподарської продукції на загальну суму 298,7 мільйона 
гривень.

26 ЦНАПів працюють  
у районах, містах  

та об’єднаних  
територіальних  

громадах області

316 132  
адміністративних послуг 

надано за рік

до 204 видів послуг 
надається у ЦНАПах

#ЕКОНОМІКА

ЗОВНІШНЯ  
ТОРГІВЛЯ:

$899,5 МЛН 
129 країн-партнерів

ЕКСПОРТ  
ТОВАРІВ:

$426,8 МЛН
110 країн 
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РОЗБУДОВА  
ІНФРАСТРУКТУРИ

У 2016 році з Державного бюджету на розбудову інфраструк-
тури області надійшло 228,2 мільйона гривень, що більше показника 2015 року на 74%. Фак-
тично освоєно – 204,44 мільйона гривень. 

За рахунок зазначених коштів здійснювалося будівництво, реконструкція та капітальний ре-
монт 187 об’єктів, у тому числі: 

• 85 – освітянської сфери; 
• 17 – сфери культури та спорту;
• 24 – галузі охорони здоров’я;
• 14 – сфери житлово-комунального господарства;
• 34 – дорожнього господарства;
• 7 – соціальної сфери;
• 6 – житлової сфери.
Також закуплено й встановлено 162 комплекти обладнання та 80 спортивних і дитячих май-

данчиків.
З Державного фонду регіонального розвитку на рахунки розпорядників коштів надійшло 

91,89 мільйона гривень, з яких освоєно 81,35 мільйона гривень, що склало 88,5%.
З Держбюджету до місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток окремих територій на-

дійшло 104,67 мільйона гривень субвенції, з яких фактично освоєно 92,09 мільйона гривень – 88%. 

Ще 31 мільйон гривень субвенції з Державного бюджету ви-
користано на формування інфраструктури об’єднаних терито-
ріальних громад.

З усіх джерел фінансування на будівництво, реконструкцію, 
ремонт і утримання автомобільних доріг загального користу-
вання використано 411 мільйонів гривень – майже у 2,1 разу 
більше, ніж попереднього року. У тому числі: коштів Держав-
ного бюджету – 393,9 мільйона гривень, кредитних коштів, за-
лучених Укравтодором під державні гарантії, – 7,1 мільйона 
гривень, з місцевих бюджетів – 10 мільйонів гривень, з інших 
джерел – 0,1 мільйона гривень. 

#ДЕРЖБЮДЖЕТ

на реалізацію інвестиційних програм та проектів,
соціально-економічний розвиток територій та формування

інфраструктури області
передбачено 228,2 млн грн, з яких освоєно 204,44 млн грн (89,6%):

:
субвенція з державного 
бюджету на формування

інфраструктури
об’єднаних територіальних

громад

субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

на здійснення заходів щодо
соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

Державний 
фонд 

регіонального 
розвитку 

91,89 млн грн 104,67 млн грн 31,65 млн грн

ОС
ВО

ЄН
О

81,35
млн грн
(88,5%)

92,09
млн грн
(88,0%)

31,0
млн грн
(97,0%)

субвенція з державного  
бюджету на формування  

інфраструктури
об’єднаних  

територіальних громад:

Деснянська 11,92 млн грн

Вертіївська 6,06 млн грн

Парафіївська 5,97 млн грн

Кіптівська 5,31 млн грн

Макіївська 2,38 млн грн
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Зазначені кошти спрямовані на експлуатаційне утримання 
(215,3 мільйона гривень), поточний середній ремонт (189,1 
мільйона гривень), проектні роботи (6,6 мільйона гривень).

Виконано суцільний ремонт твердого покриття поточним 
середнім ремонтом на 7 об’єктах загальною протяжністю 63,2 
км, ліквідовано 13874 погонних метрів тріщин та ямковість на 
4,3 тис. км автодоріг площею 587,6 тис. квадратних метрів 
(141% від обсягів 2015 року). 

Завдяки дії обласної програми фінансування ремонтних ро-
біт, на дорогах загального користування місцевого значення 
виконано роботи на 15,5 тис. квадратних метрів вартістю 3,3 
мільйона гривень. 

У місцевих бюджетах на проведення робіт, пов’язаних із бу-
дівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням авто-
мобільних доріг комунальної власності, передбачені видатки 
в сумі 167,58 мільйона гривень. Фактично ж використано з них 
113,1 мільйона гривень. 

Минулого року тривало впровадження програм підтримки житлового будівництва «Власний 
дім» та житлового кредитування молоді. Проводилася компенсація процентних ставок за до-
говорами, укладеними у попередні роки у рамках програми здешевлення вартості іпотечних 
кредитів.

За програмою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» укла-
дено 154 угоди. Введено в експлуатацію 4,8 тисячі квадратних метрів житла.

На реалізацію підтримки житлового кредитування молоді у 2016 році з місцевих бюджетів 
спрямовано понад 1,9 мільйона гривень.

На компенсацію процентних ставок за договорами, укладеними в рамках реалізації програми 
здешевлення вартості іпотечних кредитів у попередні роки, з Державного бюджету в 2016 році 
використано 1,54 мільйона гривень. 

Реалізується Довгострокова комплексна регіональна програма коригування та розроблення 
містобудівної документації і місцевих правил забудови населених пунктів області на 2005 – 
2020 роки. 

ТРАНСПОРТ
Маршрутна мережа області, відповідно до договорів, укладе-

них між обласною та районними держадміністраціями і перевізниками, налічує 442 автобусні 
маршрути загального користування, з них 271 – приміський, 165 – міжміських та 6 – регулярних 
спеціальних автобусних маршрутів. Крім того, функціонує 92 міські маршрути. 

Ринок пасажирських автоперевезень області обслуговує 118 перевізників (73% – підприємці). 
На маршрутах задіяно близько 1200 транспортних засобів.

У 2016 році на конкурсних засадах відкрито 2 нових маршрути, продовжено роботу 112 авто-
бусних маршрутів, на яких працює понад 250 одиниць транспортних засобів. 

Для контролю за діяльністю автоперевізників ведеться постійний моніторинг регулярності 
виконання рейсів на маршрутах та дотримання договірних умов.

Протягом 2016 року за невиконання договірних умов розірвано 3 договори з перевізниками 
на маршрутах загального користування.

В області постійно проводилися заходи із забезпечення дотримання автоперевізниками ви-
мог законодавства України, виведення з ринку пасажирських автоперевезень порушників без 
дозвільних документів.

Протягом 2016 року працівниками Управління Укртрансбезпеки в області проведено 720 рей-

#ДЕРЖБЮДЖЕТ

поточний середній
ремонт
189,1 млн грн

проектні роботи
6,6 млн грн

експлуатаційне 
утримання
215,3 млн грн

393,9

7,1 10,0 кошти 
Державного 
бюджету

кредитні кошти, 
залучені 
Укравтодором під 
державні гарантії
кошти місцевих 
бюджетів 

ОСВОЄНО
411,0 
млн грн

#ТРАНСПОРТ
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дових перевірок транспортних засобів, у ході яких виявлено 
1819 порушень вимог транспортного законодавства (у тому 
числі у перевізників без дозвільних документів – 326 пору-
шень), складено 1615 актів. За результатами перевірок вине-
сено 1440 постанов про застосування фінансових санкцій на загальну суму понад 1,2 мільйона 
гривень.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ  
ГОСПОДАРСТВО,  
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Упродовж 2016 року на виконання заходів із технічного переоснащення житлово-комуналь-
ного господарства області використано 267,8 мільйона гривень.

У житловому фонді на капітальні, поточні ремонти та функціонування ліфтового господар-
ства з місцевих бюджетів та обігових коштів підприємств витрачено 25,1 мільйона гривень.

Для оптимізації витрат населення у житловому фонді, на виконання інвестиційних програм 
встановлено засоби обліку теплової енергії. У результаті частка оснащення багатоквартирних 
житлових будинків такими приладами обліку на 1 січня 2017 року склала 68,6% (2015 рік – 
65,8%, 2014 рік – 43,3%).

В області функціонує 336 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які обслуго-
вують 405 житлових будинків загальною площею 843 тисячі квадратних метрів. За 2016 рік 
створено 60 таких об’єднань. Частка багатоквартирних будин-
ків, що перебувають в управлінні ОСББ, становить 7,4% (2015 
рік – 6,3%, 2014 рік – 6,2%). 

На благоустрій міст, селищ і сіл із місцевих бюджетів виділе-
но 197,3 мільйона гривень.

Для належного функціонування об’єктів теплопостачання з 
усіх джерел фінансування використано 22,8 млн грн, водопо-
стачання –15,6 млн гривень. Це забезпечило своєчасний по-
чаток опалювального періоду 2016/2017 років. Нині джерела 
тепло-, водопостачання та водовідведення, магістральні, роз-
подільчі та внутрішньобудинкові мережі працюють у штатному 
режимі. 

Обласна державна адміністрація постійно вживала і вживає 
заходи з раціонального та ефективного використання енерго-
ресурсів. 

Спільно з банківськими установами (Чернігівське обласне 
управління АТ «Ощадбанк», Чернігівська обласна дирекція 
АБ «Укргазбанк», Філія АТ «Укрексімбанк» у Чернігові) реалі-
зується ініціатива Уряду зі стимулювання населення до впро-
вадження енергоефективних заходів. У 2016 році видано кре-
дити більше ніж 1,7 тисячі фізичних осіб на загальну суму 24,6 
мільйона гривень.

Для зменшення використання природного газу на 59 об’єктах 
(теплопостачальні підприємства, бюджетні установи) проведе-
но роботи з реконструкції котелень на використання альтер-
нативних видів палива. Частку сумарної потужності котелень 
на альтернативних видах палива в області збільшено до 7,3% 
(2015 рік – 5,3%, 2014 рік – 3,7%). Очікуваний обсяг економії 
природного газу складатиме 2,7 мільйона кубометрів на рік, 

#ТРАНСПОРТ

#ЖКГ
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або 3,1 тисячі тонн умовного палива.

У 2016 році на 63 об’єктах проведено роботи з часткового 
утеплення фасадів, заміни вікон та дверей на металопласти-
кові. На 1 січня 2017 року з 3140 будівель (споруд) бюджетної сфери на 875 об’єктах частково 
проведено роботи з термомодернізації (27,9% від загальної кількості). На 246 будівлях (7,8%) 
роботи проведено повністю.

За 2016 рік економія енергетичних ресурсів від запровадження заходів у всіх сферах суспіль-
ного виробництва області оцінюється на рівні 30,5 тис. тонн умовного палива на загальну суму 
28,3 мільйона гривень.

ЕКОЛОГІЯ ТА  
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

Протягом 2016 року з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 
профінансовано природоохоронних заходів на суму понад 16,8 мільйона гривень.

Зокрема, проведено роботи з реконструкції каналізаційних очисних споруд, систем кана-
лізації, каналізаційних насосних станцій у містах Ічня, Бахмач, Варва, Семенівка, селищах 
Куликівка й Короп, селі Григоро-Іванівка Ніжинського району та в селі Часнівці Козелецького 
району; придбано каналізаційні насоси для заміни зношених на очисних спорудах та КНС у 
Варві та Прилуках; реконструйовано мережу водовідведення та побудовано систему водовід-
воду поверхневих вод у селищі Ріпки, у Новгород-Сіверському, Коропському та Сосницькому 
районах. Зазначені роботи мають сприяти очищенню стічних вод і унеможливити аварійне 
забруднення довкілля.

Для недопущення забруднення підземних водоносних горизонтів здійснено тампонаж 66 
недіючих артезіанських свердловин в Ічнянському, Бобровицькому, Носівському та Короп-
ському районах. 

Розпочато роботи з ліквідації наслідків зсуву та ерозійних явищ у Новгород-Сіверському, 
що дасть змогу попередити руйнацію дороги та житлових будівель.

На початок 2016 року Чернігівська область посідала перше місце за кількістю об’єктів при-
родно-заповідного фонду. На той час було 662 таких об’єкти загальною площею 260,7 тис. 
га. У 2016 році кількість об’єктів природно-заповідного фонду збільшилася: у Ріпкинському 
районі створено гідрологічний заказник місцевого значення «Нижній Болгач» площею 5,5 га, 
на території Новгород-Сіверського району розпочато роботи зі створення ландшафтного за-
казника «Мурав’ївський».

Розроблено регіональну схему екомережі та розпочато роботи з розроблення проектів зем-
леустрою з організації і встановлення меж природно-заповідного фонду. На території об’єктів 
природно-заповідного фонду встановлено інформаційно-охоронні знаки.

XI. РИНОК 
ПРАЦІ

Серед основних пріорите-
тів діяльності облдержадміні-
страції – забезпечення права 
громадян на працю, гідну її 
оплату і соціальний захист.

У 2016 році в центрах зайня-
тості області взято на облік 25 
тисяч безробітних громадян 

чисельність безробітних 
осіб, взятих на облік  
у центрах зайнятості  
(тис. осіб):

середньомісячна  
заробітна плата (грн)

індекс реальної  
заробітної плати 107,0%

#ЖКГ

#ЕКОЛОГІЯ

#РИНОК ПРАЦІ

31,0
25,0

2015 2016

2 015 2 016

3295,0
4002,0
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– на 19,3% менше, ніж у 2015 році. Загалом перебувало на 
обліку та отримувало комплекс соціальних послуг 41,2 тисячі 
безробітних громадян – на 13,6% менше 2015 року. Знайдено 
роботу 23,6 тисячі громадян (на 5,8% більше ніж у 2015 році).

Середньомісячна заробітна плата за 2016 рік склала 4002 гривні і збільшилася до відповід-
ного періоду 2015 року у номінальному вимірі – на 21,4%, у реальному вимірі – на 7%. 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

На 1 січня 2017 року державну допомогу отримують 65,7 ти-
сячі осіб. Виплачена із Державного бюджету сума різних видів 
державної соціальної допомоги сягнула маже 1,1 мільярда гри-
вень – на 11,7% більше, ніж на 1 січня 2016 року (982,4 мільйо-
на гривень).

Житлові субсидії нині отримує 252,1 тисячі сімей. На 1 січня 
2017 року житлово-комунальним організаціям перераховано 
майже 1,3 мільярда гривень. 

Система соціального обслуговування та надання соціальних 
послуг одиноким непрацездатним громадянам області налічує 
9 інтернатних установ, розрахованих на утримання 2005 підо-
пічних, із них – 230 дітей. На 1 січня 2017 року на державному 
утриманні в них перебувало 1716 осіб. 

Також в області діють 26 територіальних центрів соціально-
го обслуговування (надання соціальних послуг). У їх структурі 
функціонують 27 відділень соціальної допомоги вдома, 18 – 
денного перебування, 26 – організації надання адресної нату-
ральної та грошової допомоги, 26 – стаціонарного догляду для 
постійного або тимчасового проживання. 

Територіальними центрами області у 2016 році надано соці-
альні послуги 51,4 тисячі одиноких громадян похилого віку та 
осіб з інвалідністю.

Реабілітацію дітей-інвалідів в області здійснюють 4 центри 
соціальної реабілітації. У 2016 році в них отримали реабіліта-
ційні послуги 1636 дітей. На базі центрів функціонують відді-
лення денного перебування в селищі Козелець та група у місті 
Ніжині. Щомісяця в групах отримують послуги 30 дітей.

2016 рік оголошено Роком вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв Чорно-
бильської катастрофи. На реалізацію програми соціального захисту громадян, постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи (виплату допомог та компенсацій, надання пільг із Дер-
жавного бюджету), спрямовано 49,8 млн гривень. В області 75,1 тисячі осіб цієї категорії (серед 
них майже 13 тисяч дітей, 9,2 тисячі учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС та 4,5 тисячі людей з інвалідністю).

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Протягом 2016 року в області призначено 10,4 тисячі пенсій, проведено 306 тисяч поточних 

перерахунків пенсій, встановлено та збільшено 366 пенсій відповідно до Закону України «Про 
пенсії за особливі заслуги перед Україною».

У повному обсязі забезпечувалася виплата пенсіонерам, які перемістилися з тимчасово оку-
пованої території України і підлягають спрощеному порядку постановки на пенсійний облік. На 
1 січня 2017 року в області отримують пенсії 2,9 тисячі переселенців. Середній розмір пенсії на 
Чернігівщині на 1 січня 2017 року склав 1715,04 грн, що на 9,1% більше, ніж 2015 року.

#РИНОК ПРАЦІ

#СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ АТО  
ТА ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН

З 2015 року в області діють обласна та місцеві програми со-
ціальної підтримки учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей. 

Родинам загиблих військовослужбовців та представників правоохоронних органів надано 
статус члена сім’ї загиблого ветерана війни. Одноразова матеріальна допомога з Держбюдже-
ту надана родинам 113 загиблих учасників АТО. 

В облдержадміністрації функціонує «гаряча» телефонна лінія, волонтерами організовано ро-
боту кол-центру.

На базі Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА з серпня 2014 

року функціонує Єдиний волонтерський центр – одна з найпотужніших волонтерських організа-
цій області. Також в області діє громадська організація «Єдина родина Чернігівщини». 

У серпні 2016 року за ініціативи цих громадських організацій та за підтримки ОДА у Чернігові 
проведено всеукраїнську акцію «Єдина родина України», до якої долучилися понад 300 членів 
сімей загиблих військових з усіх регіонів України. 

Надається психологічна допомога учасникам АТО та їх сім’ям. Місцевими управліннями соц-
захисту населення області налагоджено співпрацю з органами 
охорони здоров’я, освіти і громадськими організаціями для за-
лучення психологів. У 2016 році надано психологічну допомогу 
1926 військовослужбовцям та членам родин загиблих учасників 
АТО. У центрі психологічної реабілітації надано допомогу 587 
особам.

У 2016 році путівками на санаторно-курортне лікування за-
безпечено 188 із 325 учасників антитерористичної операції.

За рахунок субвенції з Державного бюджету на будівництво 
(придбання) житла для сімей 
загиблих учасників АТО, а також 
для інвалідів I-II групи із числа 
військовослужбовців, які брали 
участь у зазначеній операції та 

потребують поліпшення житлових умов, у 2016 році виплачено 
відповідну грошову компенсацію 23 сім’ям на суму 14,8 мільйо-
на гривень. 

Придбано житло 2 інвалідам-учасникам АТО, які втратили кін-
цівки, на суму 1,8 мільйона гривень.

Учасники АТО на отримання земельних ділянок подали до 
Головного управління Держгеокадастру в області 5583 заяви, 

#СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
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за якими наданий 5171 дозвіл на розроблення проектів зем-
леустрою з відведення земельних ділянок загальною площею 
понад 5813 гектарів.

Спільно з перевізниками області вирішено питання безкош-
товного проїзду в громадському автотранспорті членів родин військовослужбовців, які загину-
ли в АТО або в Республіці Афганістан. Отримали проїзні квитки більше 300 осіб.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 
На 1 січня 2017 року в області обліковано 9600 осіб, які переїхали з тимчасово окупованої 

території та районів проведення АТО (6481 сім’я) .
За щомісячною адресною допомогою для покриття витрат на проживання, у тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг, на 1 січня 2017 року звернулася 6351 родина зазначеної 
категорії. 

Органи соціального захисту населення продовжили 1198 особам виплату державної соці-
альної допомоги за місцем тимчасового проживання.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ТА БАГАТОДІТНИХ РОДИН
В області на 1 січня 2017 року проживало 6874 багатодітні родини (в них – 22915 дітей). Усі 

вони одержували відповідну підтримку від держави.
На 1 січня 2017 року близько 5 тисяч багатодітних сімей ско-

ристалися пільгами з оплати житлово-комунальних послуг, дві 
тисячі – на придбання твердого палива та скрапленого газу го-
тівкою, 712 сімей – на позачергове встановлення квартирних 
телефонів та 50% знижку абонентної плати за користування 

телефоном. 
За рахунок обласного бюдже-

ту у 2016 році 69 багатодітним 
родинам придбано предмети 
побуту на суму 369 тисяч гри-
вень.

За материнську самовідда-
ність, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення 
умов для всебічного їх розвитку у 2016 році 36 жінкам області 
присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». 

Охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, сімейними формами виховання зросло у 2016 році 
до 92% (на 1 січня 2016 року – 89,4%). 

Загальне число вихованців у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу зросло 
до 477 осіб. Минулого року створено 17 прийомних сімей та 3 дитячих будинки сімейного типу. 
До цих альтернативних форм сімейного виховання влашто-
вано 54 дитини. Всього в області 25 дитячих будинків сімей-
ного типу та 208 прийомних сімей. 

У центрі уваги перебувало питання забезпечення житлом 
осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. У 2016 році 10 із них отримали житлові примі-
щення (трьом придбано будинки за рахунок районних та 
сільських бюджетів, 7 забезпечено житлом за рахунок жит-
лових фондів місцевих громад).

Для оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 року 
працювали 475 таборів з денним перебуванням, 1 наметове 
містечко, 22 заклади оздоровлення.

#СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
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У 2016 році послуги з оздоровлення та відпочинку отримали 
51109 дітей (53,1% від загальної кількості). Зокрема, 99,5% ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (1449 
осіб), 100% дітей, батьки яких загинули в АТО (39 осіб), 79,7% ді-
тей учасників АТО (1415 осіб), 72,2% дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей (8797 осіб).

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА  
І СПОРТ

На сьогодні в області налічу-
ється 2849 спортивних споруд, 
із яких 834 – капітальні.

До систематичних занять спортом в області залучено 24,6 ти-
сячі осіб: 15745 – займаються у спортивних школах (ДЮСШ), 
228 – у школах вищої спортивної майстерності (ШВСМ), 12161 
– у спортивних та фізкультурно-оздоровчих клубах (з них 394 з 
обмеженими можливостями). Всього ж заняттями спортом, фіз-
культурно-оздоровчою та реабілітаційною роботою охоплено 
90,2 тисячі осіб.

195 представників Чернігівщини входять до складу збірних ко-
манд України із 33 видів спорту. 
Підготовлено 50 майстрів спор-
ту України (найвищий показник 

за часи незалежності), 7 майстрів спорту України міжнародного 
класу, два заслужених майстри спорту України. 

У 2016 році на всеукраїнських змаганнях завойовано 580 ме-
далей, з яких 241 – золота.

На офіційних міжнародних змаганнях серед дорослих, юніо-
рів і юнаків спортсмени області завоювали 104 медалі, з яких 
53 – золоті. 

Четверо представників області стали учасниками літніх Олім-
пійських та Паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Серед них 
– паралімпієць Олег Лень, який у складі збірної України з фут-
болу здобув золоту нагороду.

ОСВІТА
У 2016 році у сільській місцевості відкрито 9 дошкільних на-

вчальних закладів, створено чотири навчально-виховні комп-
лекси «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний на-
вчальний заклад» та два навчально-реабілітаційні центри, 
почали функціонувати 11 додаткових типових груп на базі 
діючих навчальних закладів. Показник охоплення дошкіль-
ною освітою дітей від трьох до шести років збільшено до 
93,9%. 

З метою надання якісних освітніх послуг здійснено комп-
лекс заходів з оптимізації мережі загальноосвітніх навчаль-
них закладів. Згідно з рішеннями органів місцевого само-
врядування закрито 21 ЗНЗ, через відсутність учнівського  
контингенту призупинено діяльність 11 та реорганізовано  
18 ЗНЗ.

В області системно удосконалюється матеріально-техніч-

відсоток охоплення дітей  
віком від 3-х до 6-ти років  
дошкільною освітою

#СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
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на база навчальних закладів, організовується підвезення учнів 
і педагогів.

За рахунок освітньої субвенції придбано 35 шкільних автобусів 
загальною вартістю 48,5 млн грн, у тому числі 29 транспортних 
одиниць – на умовах співфінансування з місцевими бюджетами.

На осучаснення матеріально-технічної бази загальноосвітніх 
навчальних закладів виділено 6,8 млн гривень. Придбано но-
вітнє обладнання для 22 навчальних кабінетів.

У рамках співпраці Уряду України з Урядом Китайської На-
родної Республіки заклади освіти області отримали 527 оди-
ниць комп’ютерної техніки з найсучаснішим ліцензійним про-
грамним забезпеченням.

У професійно-технічних навчальних закладах області для 
ринку праці підготовлено понад 2,8 тисячі кваліфікованих ро-
бітників. 

Триває оптимізація мережі професійно-технічних навчальних 
закладів, перегляд робітничих професій відповідно до потреб ринку праці та запитів населен-
ня.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Реформування сфери охорони здоров’я області здійсню-

ється в напрямку модернізації закладів первинної ланки ме-
дико-санітарної допомоги, приведення наявного ліжкового фонду до обґрунтованих потреб 
населення з розширенням мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги на засадах 
загальної практики - сімейної медицини. 

В області планується створити 4 регіональні госпітальні округи. Це питання широ-
ко обговорювалось за участю громадськості, райдержадміністрацій та органів місце-
вого самоврядування, медичної спільноти. Головна мета створення регіональних гос-
пітальних округів – підвищення рівня надання кваліфікованої медичної допомоги та 

#ОСВІТА

#МЕДИЦИНА
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збільшення рівня доступності цих послуг для всіх верств  
населення. Крім того, це дасть змогу перейти до раціональ-
нішого використання фінансових, матеріальних і кадрових  
ресурсів. 

У 2016 році в медичних закладах області скорочено 972 ліжка (25 ліжок у медзакладах пер-
винного рівня, 787 ліжок – у закладах вторинного рівня та 160 ліжок – у закладах третинного 
рівня). На 1 січня 2017 року ліжковий фонд становить 9939 стаціонарних ліжок (на 1 січня 2016 
року – 10911). Знижено показник забезпеченості ліжками до 95,9 на 10 тисяч населення, але він 
перевищує середній по Україні (72,35 на 10 тисяч населення). 

У 2016 році з різних джерел фінансування використано 139,9 млн грн: на ремонтно-будівель-
ні роботи – 52,4 млн грн (реконструкції, капітальні ремонти з акцентом на реновацію приміщень 
обласної лікарні, обласної дитячої лікарні, обласного онкологічного диспансеру, Варвинської, 
Корюківської, Ніжинської, Срібнянської центральних районних лікарень та низки сільських лі-
карських амбулаторій загальної практики - сімейної медицини).

Для придбання сучасного медичного обладнання, апаратури (понад 1400 одиниць) та 9 оди-
ниць санітарного автотранспорту використано 87,5 млн гривень. Зокрема за кошти обласного 
бюджету в 2016 році придбано сучасну мамографічну систему вартістю 3,1 млн грн для облас-
ного онкологічного диспансеру та сучасний реанімобіль для обласної дитячої лікарні.

Також забезпечено ліками, витратними матеріалами хворих на хронічну ниркову недостат-
ність (використано 68,9 млн грн) та цукровий діабет (направлено 32,3 млн грн, у тому числі з 
обласного та місцевих бюджетів – 15,5 млн гривень).

КУЛЬТУРА ТА  
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ  
ВИХОВАННЯ

У рамках реалізації обласної програми «Молодь Чернігівщи-
ни» на 2016 – 2020 роки у 2016 році за участю громадських ор-
ганізацій проведено понад 235 заходів, спрямованих на само-
реалізацію молоді, розвиток її творчого потенціалу, підвищен-
ня громадянської активності, формування здорового способу 
життя. До участі у заходах залучено більше 20 тисяч молодих 
людей. 

В області проведено 14 всеукраїнських заходів національ-
но-патріотичного виховання, 113 культурно-мистецьких акцій, 
39 заходів із вшанування захисників України.

У рамках загальноукраїнського проекту культурної інтеграції, 

#МЕДИЦИНА

#КУЛЬТУРА



ініційованого Міністерством культури України, «Український 
Донбас» Чернігівщина взяла шефство над містами Бахмут і 
Селідове Донецької області та Рубіжне Луганської області. 

Для популяризації культурного надбання Чернігівщини та 
розвитку туризму проведено VIII Міжнародний туристичний 
форум. Туристичний потенціал області представлено майже в 
усіх регіонах України, а також у Латвії, Литві, Естонії, Польщі та 
Білорусі.

Для представників туристичної сфери та засобів масової ін-
формації України проведено 5 рекламно-інформаційних турів. 

У 2016 році продовжено проведення пам’яткоохоронних за-
ходів з обліку пам’яток, інвентаризації, взяття на облік щойно 
виявлених об’єктів культурної спадщини, контролю за збереже-
ністю пам’яток та станом їх використання, зокрема: надано 380 
документів дозвільного характеру та адміністративних послуг, 
опрацьовано матеріали по 200 об’єктах будівництва і забудови 
в містах Чернігові та Ніжині, на державний облік взято 24 об’єк-
ти культурної спадщини.

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 
ГОЛОВИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 
ВАЛЕРІЯ КУЛІЧА
за підсумками роботи  

у 2016 році

#КУЛЬТУРА

прес-служба облдержадміністрації



Звіт голови Чернігівської обласної державної адміністрації


