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На лист Мінрегіону України від 28.07.2020 № 7/36/12920-20 щодо
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1029 «Деякі
питання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності
реалізації державної регіональної політики» надаємо аналітичну записку про
основні тенденції зміни значень показників, що застосовуються для проведення
розрахунку індексу регіонального людського розвитку.
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Додаток
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про основні тенденції зміни значень показників, що застосовуються
для розрахунку індексу регіонального людського розвитку
Рівненська облдержадміністрація
Органами виконавчої влади області проводилась системна робота,
спрямована на створення необхідних умов для розвиту людського капіталу,
підвищення ефективності його використання на основі соціально-економічного
зростання.
В області відбулися позитивні демографічні процеси.
Упродовж останніх п’яти років спостерігається тенденція до збільшення
показника середньої очікуваної тривалості життя при народженні з
71,34 року у 2015 році до 71,99 року у 2019 році. На показник вплинуло
зменшення смертності серед дітей та молоді.
Коефіцієнт смертності від навмисного самоушкодження поступово
зменшувався та коливався в межах від 18,0 просантиміле на 100 тис. осіб
наявного населення у 2015 році до 13,2 просантиміле на 100 тис. осіб населення
у 2017 році та 2019 році.
З 2015 року по 2016 рік в області відслідковується приріст чисельності
населення. Проте, у 2017 – 2019 роках спостерігається тенденція до скорочення
(відповідно –1,8 та –3,8 проміле), що зумовлено зменшенням народжуваності з
12,4 до 10,7 на 1000 населення.
Чисельність наявного населення області на 01.01.2020 становила
1153 тис. осіб. У 2019 році чисельність населення зменшилася на 4340 осіб за
рахунок природного (1866) та міграційного (2474) скорочення.
Відношення середньої заробітної плати до мінімальної у 2015 – 2016
роках має позитивну динаміку (2015 рік – 2,8 раза, 2016 рік – 3 раза), що
зумовлено збільшенням середньої та мінімальної заробітних плат.
Середньомісячна заробітна плата працівників області за 2017 рік
становила 6013 грн. і зросла порівняно з 2016 роком на 37,7 відсотка.
Відношення середньої заробітної плати до мінімальної склало 1,9 раза.
Середньомісячна заробітна плата працівників області за 2018 рік становила
7469 грн. і зросла порівняно з 2017 роком на 24,2 відсотка. Відношення
середньої заробітної плати до мінімальної становило 2 рази при зростанні
мінімальної заробітної плати на 16 відс. - до 3723 грн. (2017 рік – 3200 грн.).
Середньомісячна заробітна плата працівників області за 2019 рік
становила 8967 грн. і зросла порівняно з 2018 роком на 20,1 відсотка.
Відношення середньої заробітної плати до мінімальної становило 2,2 раза при
зростанні мінімальної заробітної плати на 12 відс. до 4173 грн. (2018 рік –
3723 грн.).
Упродовж останніх п’яти років спостерігається тенденція росту обсягу
видатків місцевих бюджетів.
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Зокрема, видатки місцевих бюджетів у 2015 – 2019 роках коливаються в
межах від 8455,7 млн. грн. до 16193,3 млн. грн., у розрахунку на одну особу –
від 7238,5 грн. до 13844,2 грн. У 2019 році порівняно із 2018 роком відбулося
зменшення обсягу видатків у розрахунку на одну особу на 562,9 грн. або на
3,9 відс. за рахунок скорочення трансфертів з державного бюджету.
У 2019 році основна частка видатків спрямована на захищені статті
(65,2 відс. загального обсягу видатків – 10561,4 млн. грн.).
На оплату праці працівників бюджетних установ спрямовано 6153,9 млн.
грн. (38 відс.), на соціальні виплати – 3509,7 млн. грн. (21,7 відс.), на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв – 415,2 млн. грн. (2,6 відс.), продукти
харчування медикаменти та перев’язувальні матеріали – 173,4 млн. грн.
(1,1 відс.).
Упродовж 2015 – 2019 років спостерігається позитивна динаміка рівня
працевлаштування зареєстрованих безробітних – із 31,9 у 2015 році до 36,5 у
2019 році.
Загальна чисельність зареєстрованих безробітних громадян на 01.01.2020
становила 11 3 тис. осіб, що на 5,9 відс. менше, ніж на 01.01.2019.
За 2019 рік працевлаштовано майже 12,9 тис. осіб.
Рівень зареєстрованого безробіття на 01.01.2020 становив 1,5 відс. проти
1,7 відс. на 01.01.2019.
Упродовж останніх п’яти років спостерігається тенденція до стабілізації
мережі дошкільних навчальних закладів.
Так, чистий показник охоплення дошкільними навчальними закладами
дітей віком три – п’ять років (до загальної кількості дітей такого віку)
збільшився з 68 відс. у 2015 році до 72,7 відс. у 2018 році. У 2019 році цей
показник становив 72,5 відсотка.
Станом на 01.01.2020 в області працює 542 дошкільні навчальні заклади,
що на 18 закладів більше, ніж на початок 2019 року. Всього у дошкільних
навчальних закладах області здобувають дошкільну освіту понад 41 тис. дітей.
На даний час, дошкільною освітою охоплено 84 відс. дітей віком три –
п’ять років; усіма формами дошкільної освіти – 90 відс. дітей цього віку. Діти
старшого дошкільного віку (п’ять – сім років) стовідсотково охоплені
обов’язковою дошкільною освітою.
Навантаження дітей у дошкільних навчальних закладах становить
110 дітей на 100 місць.
За період 2015 – 2019 років у нових та діючих закладах дошкільної освіти
додатково створено майже 4,8 тис. дитячих місць, в тому числі у 2019 році –
750 місць.
У 2015 – 2019 роках кількість випускників вищих навчальних закладів
І – ІV рівня акредитації до загальної кількості населення у віці 25 – 70 років
коливається в межах від 1,5 відс. до 1,3 відс.
Мережа закладів вищої освіти області нараховує 34 заклади, зокрема,
5 закладів вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації, заклад післядипломної
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освіти, 6 відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти,
22 заклади фахової передвищої освіти.
Загальна кількість студентів у 2020 році становить 31,3 тис. осіб, у тому
числі 14,9 тис. осіб навчаються на державній формі (47,6 відс.), 16,4 тис. осіб –
на платній формі навчання (52,4 відс.).
Кількість випускників вищих навчальних закладів І – ІV рівня акредитації
у 2020 році становить 12,2 тис. осіб (у т. ч. 5,4 тис. осіб, які навчалися за
державним (регіональним) замовленням, 6,8 тис. осіб – за кошти фізичних
(юридичних) осіб).
За останні роки проведено комплекс заходів у галузі освіти, зокрема:
створено 29 опорних шкіл та 68 філій;
організовано безперебійне підвезення для 16,7 тис. учнів сільської
місцевості (99,5 відсотка), яке забезпечують 239 транспортних засобів (у т. ч.
211 шкільних автобусів, 6 спеціальних шкільних автобусів та 22 орендовані
транспортні засоби);
організовано інклюзивне навчання у 316 школах (функціонує
774 інклюзивні класи), в яких навчається 982 дитини з особливими потребами,
що на 375 осіб (61,8 відс.) більше, ніж у 2018 році;
відкрито 18 навчально-практичних центрів (до 2016 року діяло лише 7).

