
Додаток 3 

ЗВІТ 

з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального 

 розвитку України за 2019 рік 

Департамент економічного розвитку те регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації 
(назва структурного підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії) 

Найменуван-

ня цілі 

Стратегії 

Найменування 

індикатора, одиниця 

виміру 

Базове 

значення 

індикато

ра 

Прогноз

не 

значення 

індика-

тора 

 

Фактич-

не 

значення 

індикато

ра 

Стан виконання індикатора (з порівняльною 

оцінкою фактичного значення і прогнозного) 

Проблемні питання, їх вплив на 

досягнення прогнозного 

значення індикатора (з 

поясненням причини їх 

виникнення та зазначенням 

механізму вирішення) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Підвищення 

рівня 

конкуренто-

спроможно-

сті регіонів 

Валовий 

регіональний 

продукт (у 

фактичних цінах) 

у розрахунку на 

одну особу, 

гривень 

50091,0 

(за 2016 

рік) 

37391,0 

(за 2017 

рік)  

60549,0
* 

(за 2017 

рік)
 

За 2017 рік валовий регіональний продукт 

(далі – ВРП) у розрахунку на одну особу 

на 20,9% перевищує показник минулого 

періоду та на 62,0% запланованого.  

Внесок регіону за обсягом ВРП у 

національну економіку 2017 року 

становив 2,3 %, що на 0,1 в.п. більше, ніж 

у аналогічному періоді попереднього року.  

За останніми даними індексу ВРП у 

2018 році порівняно з 2017 роком 

становив 104,1%. 

 

 

 
Обсяг реалізованої 

інноваційної 

продукції, %  

загального обсягу 

реалізованої 

промислової 

продукції 

 
 

0,3 

(за 2015 

рік) 

0,6 

(за 2017 

рік) 

1,0* 

(за 2017 

рік) 

Частка реалізованої інноваційної 

продукції становить 1 в.п від загального 

обсягу реалізованої промислової 

продукції, що на 0,4 в.п більше від 

прогнозного значення на 2017 рік.   



 2 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Кількість малих 

підприємств у 

розрахунку  

на 10 тис. 

наявного 

населення, 

одиниць 

91 

(за 2017 

рік) 

92 

(за 2018 

рік) 

98* 

(за 2018 

рік) 

Фактичне значення показника на 6 

одиниць перевищує прогнозне значення та 

на 7 одиниць попереднього року.   

 

 

 

 

 
Наявний дохід у 

розрахунку на 

одну особу, 

гривень 

45355,7 

(за 2017 

рік) 

37995,0 

(за 2018 

рік) 

55543,9* 

(за 2018 

рік) 

Фактичне значення наявного доходу на 

одну особу у 2018 році перевищило  

заплановані показники на 46,2%. 

 

 

 

 Обсяг прямих 

іноземних 

інвестицій у 

розрахунку  

на одну особу, 

доларів США 

194,8  

(на 

31.10.18 

рік) 

232,0 

(за 2018 

рік) 

223,0*  

(на 

31.10.19 

рік) 

Порівняно з аналогічним періодом   

2018 року показники збільшились на  

28,2 доларів США. За підсумками 2019 

року планується досягти за прогнозованих 

показників. 

 

 
Обсяг експорту 

товарів у 

розрахунку на 

одну особу, 

доларів США 

 

1859,4 

 

1667,0 

 

1912,6 

 

Фактичне значення показника на 245,6 

доларів США перевищує прогнозний 

показник на 2019 рік на 53,2 доларів США  

показник попереднього року.   

Територіаль

на 

соціально-

економічна 

інтеграція і 

просторовий 

розвиток 

Демографічне 

навантаження 

населення віком 

16-59 років  

на 1 тис. осіб 

постійного 

населення, 

проміле 

646,0 

(за 2017 

рік) 

641,0 

(за 2018 

рік) 

659,0* 

(на 

01.01. 

2019) 

 

Фактичне значення показника значно 

перевищує прогнозний показник на 

2018 рік (641,0) та показник попереднього 

року (646,0). 

 

Протягом останніх років в 

області спостерігається 

поступове зростання 

демографічного 

навантаження як за рахунок 

збільшення навантаження 

особами до 15 років, так і за 

рахунок осіб старше 

працездатного віку.  
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Загальний 

коефіцієнт 

вибуття сільського 

населення 

(вибуття із 

сільської 

місцевості на 

1 тис. наявного 

сільського 

населення), 

проміле 

 

5,6 

(за 2018 

рік) 

6,0 

 

5,7 

  

Кількість вибулих у сільській місцевості  

порівняно з 2018 роком збільшилось на  

3 пункти. Але прогнозного індикатора на 

2019 рік не перевищено, хоча в області 

залишається проблема працевлаштування 

в сільській місцевості.  
 

 
Загальний 

коефіцієнт 

смертності 

(смертей на 1 тис. 

наявного 

населення), 

проміле 

 

 14,9 

(2017 

рік) 

13,9 

(2018 

рік) 

15,2* 

(на 

01.01. 

2019) 

 

Рівень смертності перевищує на 1,3 

проміле прогнозних показників та 0,3 

проміле від попереднього року.  

Демографічна ситуація в 

області залишається 

складною, що обумовлено, 

насамперед, перевищенням 

рівня смертності над 

народжуваністю.  

 Рівень безробіття 

населення віком 

15-70 років, 

визначений за 

методологією 

МОП, відсотків 

9,5   

 (9 міс 

2018) 

8,2 

(2019 

рік) 

9,2* 

(9 міс. 

2019) 

Рівень безробіття населення області віком 

15-70 років має позитивну тенденцію до 

зменшення з 9,5 %  у середньому за  

9 місяців 2018 року до 9,2 % за 

аналогічний період 2019 року.  

Для збереження позитивної тенденції 

щодо зниження показника рівня 

безробіття до кінця 2019 року вживалися 

заходи щодо працевлаштування 

незайнятого населення за сприяння 

служби зайнятості. На позитивну динаміку 

показників зниження рівня безробіття та 

збільшення рівня зайнятості населення 

вплинули процеси створення нових 
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робочих місць, розвитку підприємницької 

ініціативи населення, посилення 

конкурентоспроможності громадян на 

ринку праці та працевлаштування 

безробітних   

 

 Щільність 

автомобільних 

доріг загального 

користування 

державного та 

місцевого 

значення з 

твердим 

покриттям, 

кілометрів доріг 

на 1 тис. кв. 

кілометрів 

194,81 194,5 194,5 Показник щільності автомобільних доріг 

загального користування з твердим 

покриттям державного та місцевого 

значення порівняно з попереднім роком 

залишився незмінним, і становить  

194, 5 кілометрів на тис. кв. кілометрів.  

 

 

 Питома вага 

утилізованих 

відходів, відсотків 

загальної кількості 

утворених 

відходів 

2,6 

(за 2017 

рік) 

5,0 

(за 2018 

рік) 

 

2,5 

(за 2018 

рік) 

 

Фактичний показник питомої ваги 

утилізованих відходів на 2,5 в.п. менший 

прогнозного значення на 2018 рік та  

0,1 в.п. менший  попереднього року.   

В населених пунктах області 

відсутні технології 

сміттєпереробки та 

сміттєсортування, що також 

впливає на можливість 

скорочення обсягів 

вивезення ТПВ на 

сміттєзвалища. 

Для збільшення показника, в 

першу чергу, необхідне 

кардинальне оновлення 

законодавчої бази у сфері 

поводження з відходами.   
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