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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
Чернігівська область (Чернігівщина) — область у
північно-східній частині України. Межує на заході з
Київською, на півночі — з Гомельською областю
республіки білорусь і з брянською областю
російської федерації, на сході — з Сумською, на
півдні — з Полтавською областями України.
Наявного населення 976.7 тис. осіб (23-тє місце
серед регіонів України, менше населення лише в
Кіровоградській і Чернівецькій областях). Територія
31 865 км². Чернігівщина за площею посідає третє
місце серед інших областей України.
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я
Чернігівська область має досить великий перелік як
негативних так і позитивних значень показників
здоров’я населення.
В частині здоров’я та захворювань в області слід
виділити
наступні
показники:
передчасна
смертність населення у віці 30-69 років від хвороб
системи кровообігу (значення по області 601.0 по
країні в цілому 447.4 на 100 000 населення
відповідно), що є одним із найвищих значень по
країні; стандартизований коефіцієнт від усіх причин
в області 2001.0 по країні 1627.2 на 100 000
населення, що є також одним із найвищих
показників в цілому; смертність внаслідок
самогубств для області 25.5 на 100 000 населення,
загальнонаціональний – 16.1 на 100 000 населення
відповідно.
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Щодо напряму «Життєві звички», то тут
спостерігається негативна статистика щодо частки
населення у віці 12 років та старше, що мають стаж
куріння понад 20 років, а саме – 50.6% (національне
значення 37.6%). Також, є значною частка населення
у віці 12 років та старше, які повідомили, що
випалюють 16-20 цигарок за добу – 61.8%
(національне значення 32.4%).
В частині аварій, нещасних випадків та травматизму
слід виокремити важливий показник для області
щодо приросту кількості ДТП із травмованими
дітьми до 18 років, який для області становить 26.5%
від попереднього року при національному значенні
(-10.8%).
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Також для області характерні високі значення
індикаторів смертності дітей до 5-ти років, який
складає 171.1 на 100 000 населення при
національному значенні 136.7 на 100 000 населення
відповідно та захворюваність чоловічого населення
на ЗН (грубий показник) із значенням 366.6 на
100 000 населення.
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Напрямок Надання медичних послуг у Чернігівській
області демонструє досить позитивну ситуацію в
частині імунізації населення проти Поліо-3 до року
із значенням по області 93.6%, яке по країні
становить 83.0% від річного плану та Поліо-5 (6р) –
94.1% при національному значенні 84.6% від річного
плану відповідно.
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 В області значення стандартизованого
коефіцієнту смертності від усіх причин, а також
показники смертності від хвороб системи
кровообігу та злоякісних новоутворень є значними
та перевищують загальнонаціональні значення, що
потребує надзвичайної уваги.
 Значення
показників,
які
відображають
розповсюдження поведінкових факторів ризику
неінфекційних захворювань потребують особливої
уваги, оскільки є досить суттєві проблеми в частині
кількості випалених цигарок.
ОПУБЛІКОВАНО
ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства
охорони здоров’я України, використовуючи дані
Державної служби статистики України, ДЗ «Центр
медичної
статистики
Міністерства
охорони
здоров’я України», МБФ «Відродження» та інших
установ/організацій (в залежності від переліку
показників, за яким проведений розрахунок).
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Барометр
показників громадського здоров’я у Чернігівській
області
ОДИНИЦІ ВИМІРУ

ПЕРІОД

1012,8

1138,1

на 100 000 жіночого
населення

2020

Рівень безробіття населення

11,8

9,5

відсоток

2020

Рівень середньої заробітної
плати (період серпень 2021)
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гривень

2021
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Частота абортів у віці 20-34
років
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життя
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Здоров’я та
захворювання
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ЗНАЧЕННЯ
ДЛЯ
ОБЛАСТІ

НАЦІОНАЛЬНЕ
ЗНАЧЕННЯ

ТЕМА

НАЗВА ПОКАЗНИКА

Коефіцієнт смертності внаслідок
автотранспортних нещасних
випадків
Частка населення, яке у разі
настання, хвороби очікували, що
вона сама пройде
Смертність дітей до 1 року
Передчасна смертність
населення у віці 30-69 років від
хвороб системи кровообігу
Частка населення, яке у разі
настання, лікуються самостійно
за допомогою ліків
Передчасна смертність
населення у віці 30-69 років від
хвороб органів дихання
Стандартизований коефіцієнт
смертності від усіх причин
Материнська смертність

БАРОМЕТР ПОКАЗНИКІВ
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Захворюваність чоловічого
населення на ЗН (грубий
показник)

366,6

299,1

на 100 000 населення

2020

13

Смертність дітей до 5-ти років

171,1

136,7

на 100 000 населення

2020

11,9

6,6

на 100 000 населення

2020

25,5

16,1

на 100 000 населення

2020

61,0

50,9

на 100 000 населення

2020

57,3

48,5

на 100 000 населення

2020

4,7

17,7

відсоток

2019

93,6

83,0

відсоток від плану

2020

94,1

81,7

відсоток від плану

2020

89,4

84,6

відсоток

2020

50,6

37,6

відсоток

2019

61,8

32,4

відсоток

2019
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17
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19
Надання
послуг

20
21

22
Життєві звички
23

Аварії, нещасні
випадки,
травматизм

Коефіцієнт смертності
населення внаслідок отруєнь
алкоголем
Смертність внаслідок
самогубств
Поширеність ТБ серед
загального населення
Захворюваність на ТБ (нові
випадки + рецидиви) серед
сільських жителів
Частка населення, яке у разі
настання хвороби не зверталося
до лікаря, бо це дорого (послуги,
ліки, транспорт)
Рівень охоплення щепленням
Поліо-3 до року
Рівень охоплення щепленням
Поліо-5 (6р.)
Рівень охоплення АРТ ЛЖВ
Частка населення у віці 12 років
та старше, які повідомили, що
палять понад 20 років, за
тривалістю куріння
Частка населення у віці 12 років
та старше, які повідомили, що
випалюють 16-20 цигарок за
добу
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Приріст кількості ДТП у
порівнянні зминулим роком

7,9

4,3

відсоток

2020
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Приріст кількості ДТП із
травмованими дітьми до 18 років

26,5

-10,8

відсоток

2020

одне із найкращих значень по Україні

середнє значення

значення, потребує до себе надзвичайної уваги

національне значення

