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Інформація в щорічнику
представлена:
 у динаміці за 2000, 2005,
2010, 2015, 2020, 2021 роки;
 за видами економічної
діяльності;
 за видами продукції;
 за організаційно-правовими
формами;
 за районами;
 у порівнянні з регіонами
України.

1. Основні геополітичні та

економічні характеристики
2. Населення та міграція
3. Ринок праці
4. Доходи та умови життя
5. Населені пункти та житло
6. Освіта
7. Охорона здоров’я та
соціальний захист
8. Культура, відпочинок,
спорт і туризм
9. Правосуддя та злочинність

11363

959,3

Середньомісячна номінальна
заробітна плата штатних
працівників, грн

Чисельність наявного населення
на 01.01.2022 року, тис. осіб

3648

398,6
Кількість зайнятих
віком 15-70 років, тис. осіб

426

Кількість закладів
загальної
середньої освіти

37
Кількість
лікарняних
закладів

584
27

2021

Середній розмір призначеної
місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на
обліку в органах Пенсійного фонду України, грн

96,6
у них учнів, тис.

3260
Кількість лікарів

6

11,9

Кількість закладів
вищої освіти

у них
студентів, тис

64
Кількість
усиновлених дітей
протягом року

737
746

Бібліотеки

Стадіони

Футбольні
поля

8754
Обліковано кримінальних
правопорушень

Клубні
заклади

11

Плавальні
басейни

10. Навколишнє середовище та
природні ресурси

11. Національні рахунки
12. Фінанси

13145,8

16. Промисловість
17. Сільське господарство,
мисливство, лісове господарство,
рибне господарство

Доходи бюджету
області, млн.грн

Індекс сільськогосподарської продукції ,
відсотків до попереднього року
Культури зернові та
зернобобові
Картопля

Виробництво, тис.т

15. Енергетика

Використання свіжої води,
млн.м3

12859,3

105,8

13. Споживчі ціни
14. Єдиний державний реєстр
підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ)

91,4

52498
Викиди забруднюючих
речовин, т

2021
Видатки бюджету
області, млн.грн

110,6
Індекс споживчих цін, грудень до грудня
попереднього року, відсотків

5977,1

1187,6

Культури овочеві

193,4

М’ясо (у забійній вазі)

33,2

Молоко

441,5

Яйця, млн.шт

280,9

23291
Кількість юридичних осіб
на 01.01.2022 року

97,6
Індекс промислової продукції ,
відсотків до попереднього року

18. Будівництво
19. Капітальні інвестиції
20. Транспорт
21. Зовнішньоекономічна діяльність
22. Внутрішня торгівля
23. Діяльність підприємств
24. Наука та інновації
25. Міжрегіональні порівняння

96,3

100,8

Загальна площа житлових
будівель, прийнятих в
експлуатацію, тис.м2
загальної площі

Індекс будівельної
продукції, відсотків до
попереднього року

1189,7

483,5

Експорт товарів,
млн.дол. США

Імпорт товарів,
млн.дол. США

44,2

35,7

Експорт послуг,
млн.дол. США

Імпорт послуг,
млн.дол. США

109,4
Індекс фізичного обсягу роздрібного
товарообороту підприємств роздрібної
торгівлі, відсотків до попереднього року

26745
Оборот роздрібної торгівлі,
млн.грн

20305
Оптовий товарооборот підприємств,
млн.грн

2021

Статистична інформація щорічника зацікавить науковців, журналістів,
політиків, представників бізнесу, студентів, пересічних громадян
для обговорення, аналізу та прийняття певних рішень

З питань замовлення щорічника звертайтеся
в Головне управління статистики
у Чернігівській області

Адреса: м.Чернігів, вул. Гонча, 37, к.106
Факс (0462) 675-027
Телефон (0462) 676-423
Електронна пошта post@chernigivstat.gov.ua
Інформацію в щорічнику по окремих соціально-економічних показниках за
2021 рік буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та
фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб'єктів
подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

Переглянути презентаційну версію щорічника
http://www.chernigivstat.gov.ua/books/analis.php

