
 

 

 

 

 

 



 
 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 
Головне управління статистики у Черкаській області 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ 
СТАНОВИЩЕ СІЛЬСЬКИХ 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 
 

Статистичний збірник 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Черкаси - 2014 
 



Головне управління статистики у Черкаській області 
За редакцією А.В.Бабич 
Відповідальна за випуск Н.О.Звягіна  
 
 

Для підготовки статистичного збірника були використані дані п'ятого  
суцільного обстеження соціально-економічного становища сільських населених 
пунктів за формою державного статистичного спостереження №1-село “Соціально-
економічна характеристика сільського населеного пункту станом на 1 січня 2014 
року”, що складалася працівниками сільських, селищних, міських рад, на території 
яких розташовані сільські населені пункти. Збірник підготовлено фахівцями 
управління статистики послуг. 

 
 

При використанні даних та матеріалів, що вміщені у статистичному збірнику 
“Соціально-економічне становище сільських населених пунктів області”, посилання 
на першоджерело обов’язкове. 
 
 
 

і Головне управління статистики у Черкаській області 
 
 
 
     адреса:  18016,  м.Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 39 
     телефон (факс):  (0472) 36-16-75 
     електронна пошта:  gustat@ck.ukrstat.gov.ua 
     веб-сайт:  www.ck.ukrstat.gov.ua 
 
 
 

Розповсюдження статистичних видань:  
  (0472) 36-16-89 

 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 

  © Головне управління статистики у Черкаській області, 2014 
    При використанні даних та матеріалів, що вміщені в економічній доповіді, посилання на 

першоджерело обов’язкове 



 
Збірник сформовано за наступними розділами:  
 демографічна ситуація 
 зайнятість сільського населення  
 сільське господарство 
 житловий фонд та житлові умови населення 
 умови життя 
 соціальна інфраструктура 
 

 ЗМІСТ 
 ПЕРЕДМОВА 
 Розділ І. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ 
1.1. Загальна кількість сільських населених пунктів 
1.2. Розподіл сільських населених пунктів по групах за  чисельністю жителів   
1.3. Розподіл сільських населених пунктів за чисельністю жителів області по містах та 

районах  на 1 листопада 2005 року 
1.4. Розподіл сільських населених пунктів за чисельністю жителів, що мають 

реєстрацію місця проживання на їх території, по містах та районах  на 1 січня 2014 
року 

1.5. Питома вага постійного сільського населення у загальній чисельності постійного 
населення області  

1.6. Сільські населені пункти, де не було дітей та відбулося природне скорочення 
населення (на початок року) 

1.7. Розподіл сільського населення із реєстрацією місця проживання на території 
населеного пункту по групах населених пунктів по містах та районах  на 1 січня 
2014 року 

1.8. Розподіл сільського населення за статтю по групах населених пунктів по містах та 
районах  на 1 січня 2014 року 

1.9. Віковий склад постійного сільського населення по групах населених пунктів на 1 
січня 2005 року 

1.10. Віковий склад  сільського населення по групах населених пунктів на 1 січня 2014 
року 

1.11. Сільські населені пункти, де не було дітей віком 0–5 років по містах та районах на 
1 січня 2005 року 

1.12. Сільські населені пункти, де не було дітей віком 0–5 років, по містах та районах на 
1 січня 2014 року 

1.1. Сільські населені пункти, де не було дітей віком 6–17 років та  молоді у віці 18–27 
років, по містах та районах на 1 січня 2005 року   

1.14. Сільські населені пункти, де не було дітей віком 6–17 років та молоді у віці 18–34 
років по містах та районах  на 1 січня 2014 року 

1.15. Сільські населені пункти, де за 2001–2004рр. не було народжених та відбулося 
природне скорочення населення по містах та районах   

1.16. Сільські населені пункти, де протягом 2011–2013рр. не було народжених та 
відбулось природне скорочення населення по містах та районах   

1.17. Сільські населені пункти, де не було народжених протягом 2001–2004рр. по містах 
та районах   

1.18. Сільські населені пункти, де не було народжених по містах та районах  протягом 
2011–2013рр.  

1.19. Сільські населені пункти, де протягом 2001–2004рр. кількість померлих перевищує 
кількість народжених по містах та районах   

1.20. Сільські населені пункти, де протягом 2011–2013рр. кількість померлих перевищує 
кількість народжених  по містах та районах   



1.21. Показники природного руху та міграції сільського населення протягом 2001–2004 
років 

1.22. Показники природного руху та міграції сільського населення протягом 2011–2013 
років 

1.23. Природний рух сільського населення по групах  населених пунктах за чисельністю 
жителів 

1.24. Міграція сільського населення по групах населених пунктів за чисельністю 
жителів 

1.25. Природний рух сільського населення по містах та районах області 
 Розділ ІІ 
 ЗАЙНЯТІСТЬ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 
2.1. Зайняте сільське населення за видами економічної діяльності на 1 січня 2005 року 
2.2. Структура зайнятого сільського населення за видами економічної діяльності на 1 

січня 2005 року 
2.3. Зайняте сільське населення за видами економічної діяльності на 1 січня 2014 року 
2.4. Структура зайнятого сільського населення, яке працює за місцем реєстрації 

проживання, за видами економічної діяльності на 1 січня 2014 року 
2.5. Зайняте сільське населення по містах та районах області на 1 січня 2005 року    
2.6. Зайняте сільське населення, яке працює за місцем реєстрації проживання за видами 

економічної діяльності по містах та районах на 1 січня 2014 року 
2.7. Зайняте сільське населення за окремими категоріями  області на 1 січня 2005 року 
2.8. Зайняте сільське населення за окремими категоріями станом на 1 січня 2014 року 
2.9. Зайняте сільське населення, яке працює за межами свого населеного пункту по 

містах та районах на 1 січня 2005 року 
2.10. Зайняте сільське населення, яке працює за межами реєстрації місця проживання по 

містах та районах на 1 січня 2014 року 
2.11. Кількість працюючих пенсіонерів на 1 січня 2014 року  
2.12. Сільське населення, у віці 16-59 років, яке не працює і не навчається  
2.13. Особи працездатного віку, які не працюють і не навчаються, на початок року  
2.14. Особи працездатного віку, зайняті тільки в особистому підсобному господарстві, 

на початок року 
2.15. Сільські населені пункти за наявністю суб'єктів господарської діяльності на 1 січня 

2005 року 
2.16. Суб’єкти господарської діяльності на 1 січня 2005 року 
2.17. Сільські населені пункти за наявністю суб'єктів господарської діяльності на 1 січня 

2014 року 
2.18. Суб'єкти господарської діяльності на 1 січня 2014 року 
2.19. Сільські населені пункти за наявністю суб'єктів господарської діяльності по містах 

та районах на 1 січня 2014 року 
2.20. Суб'єкти господарської діяльності по містах та районах на 1 січня 2014 року 
2.21. Кількість сільських населених пунктів, в яких відсутні суб'єкти господарської 

діяльності, по районах та містах на 1 січня 2014 року 
2.22. Сільські населені пункти за наявністю окремих промислових та сільськогоспо-

дарських об'єктів на 1 січня 2014 року 
2.23. Кількість окремих промислових та сільськогосподарських об'єктів у сільських 

населених пунктах на 1 січня 2014 року 
2.24. Сільські населені пункти за наявністю окремих промислових та 

сільськогосподарських об'єктів по містах та районах на 1 січня 2014 року 
2.25. Кількість окремих промислових та сільськогосподарських об'єктів в сільських 

населених пунктах по містах та районах на 1 січня 2014 року 
2.26. Сільські населені пункти за наявністю сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів на 1 січня 2014 року 
2.27. Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів  у сільських 

населених пунктах на 1 січня 2014 року 



2.28. Сільські населені пункти за наявністю сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів по районах та містах на 1 січня 2014 року 

2.29. Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів     по районах та 
містах на 1 січня 2014 року 

 Розділ ІІІ 
 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
3.1. Характеристика домогосподарств населення на 1 січня 2014 року    
3.2. Кількість домогосподарств населення з реєстрацією місця проживання  на 

території сільського населеного пункту   
3.3. Характеристика домогосподарств населення з реєстрацією місця   проживання на 

території сільського населеного пункту 
3.4. Кількість домогосподарств населення у сільських населених пунктах 
3.5. Загальна площа земельних ділянок наданих домогосподарствам 
3.6. Характеристика земельного фонду господарств населення на 1 листопада  2005 

року 
3.7. Характеристика земельного фонду господарств населення на 1 січня 2014 року 
3.8. Загальна площа земельних ділянок наданих домогосподарствам        
3.9. Поголів'я худоби в особистих підсобних господарствах Черкаської області станом 

на 1 січня 2005 року 
3.10. Поголів'я худоби в домогосподарствах населення на 1 січня 2014 року 
3.11. Кількість сільських населених пунктів, господарства яких мали в приватній 

власності худобу, на 1 січня 2014року 
3.12. Поголів'я худоби в приватній власності господарств населення, на 1 січня 2014 

року 
3.13. Розподіл сільських населених пунктів за наявністю господарської техніки в 

особистих підсобних господарствах на 1 січня 2005 року 
3.14. Розподіл сільських населених пунктів за наявністю сільськогосподарської техніки 

на 1 січня 2014 року 
3.15. Сільськогосподарська техніка в особистих підсобних господарствах по містах та 

районах на 1 січня 2005 року 
3.16. Сільськогосподарська техніка в приватній власності  домогосподарств з 

реєстрацією місця проживання на території населеного пункту по містах та 
районах на 1 січня 2014 року 

3.17. Забезпеченість працівників соціальної сфери землею по містах та районах на  1 
січня 2005 року 

3.18. Забезпеченість працівників соціальної сфери землею по містах та районах на 1 
січня 2014 року 

 Розділ ІV 
 ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА ЖИТЛОВІ УМОВИ НАСЕЛЕННЯ 
4.1. Характеристика житлового фонду за формами власності на 1 січня 2005 року 
4.2. Характеристика житлового фонду сільських населених пунктів на 1 січня 2014 

року 
4.3. Житловий фонд сільських населених пунктів 
4.4. Житловий фонд сільських населених пунктів за формами власності 
4.5. Питома вага житлових будинків, які використовуються  

сезонно та пустують у загальній кількості житлових будинків  
4.6. Житловий фонд сільських населених пунктів за формами власності Черкаської 

області на 1 січня 2005 року  
4.7 Житловий фонд сільських населених пунктів за формами власності по містах та 

районах на 1 січня 2014 року 
4.8. Загальна площа житлових будинків за формами власності по містах та районах на 1 

січня 2005 року 
4.9. Загальна площа житлових будинків за формами власності по містах та районах на 1 

січня 2014 року 



4.10. Житлові будинки, що використовуються сезонно та пустують по містах та районах 
на 1 січня 2005 року 

4.11. Житлові будинки, що використовуються сезонно та пустують по містах та районах 
на 1 січня 2014 року 

4.12. Кількість гуртожитків по містах та районах  області  
4.13. Кількість квартир по містах та районах  на 1 січня 2005 року 
4.14. Кількість квартир по містах та районах  на 1 січня 2014 року 
4.15. Характеристика житлового фонду за роками побудови  

по містах та районах на 1 січня 2005 року 
4.16. Характеристика житлового фонду за роками побудови по містах та районах на 1 

січня 2014 року 
4.17. Характеристика житлового фонду за будівельними матеріалами для стін по містах 

та районах  на 1 січня 2005 року 
4.18. Характеристика житлового фонду за будівельними матеріалами по містах та 

районах на 1 січня 2014 року 
4.19. Характеристика житлового фонду за матеріалами покрівлі по містах та районах на 

1 січня 2005 року 
4.20. Характеристика житлового фонду сільських населених пунктів за  матеріалами 

покрівлі на 1 січня 2014 року 
4.21. Обладнання сільського житлового фонду окремими видами благоустрою на 

початок року 
4.22. Благоустрій житлового фонду за формами власності  на 1 січня 2005 року 
4.23. Благоустрій квартир по містах та районах на 1 січня 2005 року  
4.24. Благоустрій квартир по містах та районах на 1 січня 2014 року  
4.25. Благоустрій квартир державної власності  

 по містах та районах на 1 січня 2005 року 
4.26. Благоустрій квартир державної власності по містах та районах на 1 січня 2014 року 
4.27. Благоустрій квартир комунальної власності по містах та районах на 1 січня 2005 

року 
4.28. Благоустрій квартир комунальної  власності по містах та районах на 1 січня 2014 

року 
4.29. Благоустрій квартир приватної власності по містах та районах на 1 січня 2005 року 
4.30. Благоустрій квартир приватної  власності по містах та районах на 1 січня 2014 року 
4.31. Сільські населені пункти, в яких квартири не забезпечені окремими видами 

благоустрою по містах та районах на 1 січня 2005 року 
4.32. Сільські населені пункти, в яких квартири не забезпечені окремими видами 

благоустрою по містах та районах на 1 січня 2014 року 
4.33. Сільське населення, яке проживає в квартирах, що не мають окремих видів 

благоустрою по містах та районах на 1 січня 2005 року 
4.34. Сільські населення,  яке  проживає в населених пунктах, що не мають окремих 

видів благоустрою по містах та районах  на 1 січня 2014 року 
4.35. Чисельність населення, яке проживає в населених пунктах, не забезпечених 

окремими видами благоустрою, по групах населених пунктів 
 Розділ V 
 УМОВИ ЖИТТЯ 
5.1. Загальна характеристика земельного фонду населених пунктів на 1 листопада 2005 

року 
5.2. Загальна характеристика земельного фонду населених пунктів на 1 січня 2014 року 
5.3. Площа господарської території по містах та районах на 1 листопада 2005 року 
5.4. Площа господарської території по містах та районах на 1 січня 2014 року 
5.5. Площа сільських населених пунктів по містах та районах на 1 листопада 2005 року 
5.6. Площа сільських населених пунктів по містах та районах на 1 січня 2014 року 
5.7. Площа під нове житлове будівництво по містах та районах на 1 листопада 2005 року 
5.8. Площа під нове житлове будівництво по містах та районах на 1 січня 2014 року 



5.9. Розподіл сільських населених пунктів за відстанню до адміністративно–
господарських центрів на 1 листопада 2005 року 

5.10. Чисельність населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться на 
певній відстані до адміністративно-господарських центрів на 1 листопада 2005 року 

5.11. Розподіл сільських населених пунктів за відстанню до адміністративно–
господарських центрів на 1 січня 2014 року 

5.12. Чисельність населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться на 
певній відстані до адміністративно-господарських центрів на 1 січня 2014 року 

5.13. Характеристика благоустрою сільських населених пунктів на початок року 
5.14. Сільські населені пункти, що не мають дороги з твердим покриттям та зупинки 

громадського транспорту, на 1 січня 2014 року 
5.15. Сільські населені пункти, що знаходяться на певній  

відстані до сільради, по містах та районах на 1 січня 2014 року 
5.16. Сільські населені пункти, що знаходяться на певній відстані до найближчої 

зупинки громадського транспорту, по містах та  районах на 1 листопада 2005 року 
5.17. Сільські населені пункти, що знаходяться на певній відстані до найближчої 

зупинки громадського транспорту, по містах та районах на 1 січня 2014 року 
5.18. Сільські населені пункти, що знаходяться на певній відстані до дороги з твердим 

покриттям, по містах та  районах на 1 листопада 2005 року 
5.19. Сільські населені пункти, що знаходяться на певній відстані до дороги з твердим 

покриттям по містах та  районах  на 1 січня 2014 року 
5.20. Сільські населені пункти, що не мали вулиць з твердим покриттям та освітлених, 

по містах та  районах  на 1 листопада 2005 року 
5.21. Сільські населені пункти, що не мали вулиць з твердим покриттям та освітлених, 

по містах та  районах на 1 січня 2014 року 
5.22 Сільські населені пункти, що не мали освітлених вулиць по містах та  районах на 1 

листопада 2005 року 
5.23. Сільські населені пункти, що не мали освітлених вулиць по містах та районах на 1 

січня 2014 року 
5.24. Характеристика сільських населених пунктів за протяжністю вулиць 
5.25. Характеристика сільських населених пунктів за протяжністю вулиць з твердим 

покриттям та освітлених 
5.26. Благоустрій сільських населених пунктів по містах та районах  
5.27. Надання комунально-побутових послуг у сільських населених пунктах станом на 1 

листопада 2005 року 
5.28. Надання комунально-побутових послуг у сільських населених пунктах станом на 1 

січня 2014 року 
5.29. Забезпеченість сільських населених пунктів водою по містах та районах  

на 1 листопада 2005 року 
5.30. Забезпеченість сільських населених пунктів водою по містах та районах на 1 січня 

2014 року 
5.31. Стан навколишнього природного середовища по містах та районах на 1 листопада 

2005 року 
5.32. Стан навколишнього природного середовища по містах та районах на 1 листопада 

2014 року 
5.33. Кількість місць – потенційних забруднювачів навколишнього  

природного середовища на 1 січня 2014 року  
 Розділ VІ 
 СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА 
6.1. Сільські населені пункти, що мають підприємства та організації соціально–

культурної сфери, на початок року 
6.2. Кількість діючих за призначенням установ і підприємств соціально-культурної 

сфери за групами населених пунктівна 1 листопада 2005 року 
6.3. Кількість діючих за призначенням установ і підприємств 



соціально-культурної сфери за групами населених пунктів на 1 січня 2014 року 
6.4. Наявність дитячих навчальних дошкільних закладів по містах та районах на  

1 листопада 2005 року 
6.5. Наявність дитячих навчальних дошкільних закладів по містах та районах на  

1 січня 2014 року 
6.6. Сільські населені пункти, що не мали дошкільних закладів, але мають дітей, до 6 

років по містах та районах на 1 листопада 2005 року 
6.7. Сільські населені пункти, що не мали дошкільних закладів, але мають дітей до 6 

років, по містах та районах на 1 січня 2014 року 
6.8. Кількість діючих за призначенням шкіл та ПТУ по містах та районах на 1 

листопада 2005 року 
6.9. Кількість діючих за призначенням шкіл та ПТУ по містах та районах на 1 січня 

2014 року 
6.10. Сільські населені пункти, що не мали шкіл, але мають підлітківта молодь 7–17 

років, по Черкаській області на 1 листопада 2005 року 
6.11. Сільські населені пункти, що не мали шкіл, але мають підлітків та молодь 7–17 

років, по Черкаській області на 1 січня 2014 року 
6.12. Розподіл сільських населених пунктів,що не мали  дошкільних закладів та шкіл по 

їх відстані до найближчих населених пунктів, де такі установи є, станом на 1 
листопада 2005 року 

6.13. Розподіл сільських населених пунктів, що не мали  дошкільних закладів та шкіл по 
їх відстані до найближчих населених пунктів, де такі установи є  на 1 січня 2014 
року 

6.14. Кількість діючих за призначенням закладів культури по Черкаській області на 1 
листопада 2005 року 

6.15. Кількість діючих за призначенням закладів культури по містах та районах на 1 
листопада 2014 року 

6.16. Сільські населені пункти, що не мали закладів культури по містах та районах на 1 
листопада 2005 року 

6.17. Сільські населені пункти, що не мали закладів культури по містах та районах на 1 
січня 2014 року 

6.18. Сільські населені пункти, що не мали стаціонарних закладів культури та 
пересувного обслуговування, і чисельність населення в них по містах та районах  
на 1 листопада 2005 року 

6.19. Сільські населені пункти, що не мали стаціонарних закладів культури та 
пересувного обслуговування, і чисельність населення в них по містах та районах на 
1 січня  2014 року 

6.20. Кількість діючих за призначенням лікарняних закладів по містах та районах на 1 
листопада 2005 року 

6.21. Кількість діючих за призначенням лікарняних закладів по містах та районах на 1 
січня 2014 року 

6.22. Сільські населені пункти, що не мали лікарняних закладів та пересувного 
обслуговування, і чисельність населення в них по містах та районах на 1 листопада 
2005 року 

6.23. Сільські населені пункти, що не мали лікарняних закладів та пересувного 
обслуговування, і чисельність населення в них по містах та районах на 1 січня 2014 
року 

6.24. Розподіл сільських населених пунктів, що не мали лікарняних закладів по їх 
відстані до найближчих населених пунктів, де такі установи є, на 1 листопада 2005 
року 

6.25. Розподіл сільських населених пунктів, що не мали лікарняних закладів по їх 
відстані до найближчих населених пунктів, де такі установи є, на 1 січня 2014 року 

6.26. Кількість діючих за призначенням торговельних закладів по містах та районах на 1 
листопада 2005 року 



6.27. Кількість діючих за призначенням торговельних закладів по містах та районах на 1 
січня 2014 року 

6.28. Сільські населені пункти, що не мали торговельних закладів по містах та районах 
на 1 листопада 2005 року 

6.29. Сільські населені пункти, що не мали торговельних закладів по містах та районах 
на 1 січня  2014 року 

6.30. Сільські населені пункти, що не мали стаціонарних торговельних закладів та 
пересувного обслуговування, і чисельність населення в них, по містах та районах 
на 1 листопада 2005 року  

6.31. Сільські населені пункти, що не мали стаціонарних торговельних закладів та 
пересувного обслуговування, і чисельність населення в них, по містах та районах 
на 1 січня 2014 року  

6.32. Кількість діючих за призначенням підприємств служби побуту по містах та 
районах на 1 листопада 2005 року 

6.33. Кількість діючих за призначенням підприємств служби побуту по містах та 
районах на 1 січня 2014 року 

6.34. Сільські населені пункти, що не мали підприємств служби побуту по містах та 
районах на 1 листопада 2005 року 

6.35. Сільські населені пункти, що не мали підприємств служби побуту по містах та 
районах на 1 січня 2014 року 

6.36. Кількість діючих за призначенням інших установ, підприємств і організацій 
соціальної сфери по містах та районах на 1 листопада 2005 року 

6.37. Кількість діючих за призначенням інших установ, підприємств і організацій 
соціальної сфери по містах та районах на 1 січня 2014 року 

6.38. Сільські населені пункти, що не мали окремих видів установ, підприємств і 
організацій соціальної сфери по містах та районах на 1 листопада 2005 року 

6.39. Сільські населені пункти, що не мали окремих видів установ, підприємств і 
організацій соціальної сфери по містах та районах на 1 січня 2014  року 

6.40. Сільські населені пункти, що не мали стаціонарних відділень зв'язку та 
пересувного обслуговування, і чисельність населення в них по містах та районах на 
1 листопада 2005 року 

6.41. Сільські населені пункти, що не мали стаціонарних відділень зв'язку та 
пересувного обслуговування, і чисельність населення в них по містах та районах на 
1 січня 2014  року 

6.42. Технічний стан будівель закладів освіти по містах та районах на 1 листопада 2005 
року 

6.43. Технічний стан будівель закладів освіти по містах та районах на 1 січня 2014 року 
6.44. Технічний стан закладів освіти на початок року 
6.45. Технічний стан будівель закладів культури по містах та районах на 1 листопада 

2005 року 
6.46. Технічний стан будівель закладів культури по містах та районах на 1 січня 2014 

року 
6.47. Технічний стан будівель закладів культури на початок року 
6.48. Технічний стан будівель лікарняних закладів по містах та районах на 1 листопада 

2005 року 
6.49. Технічний стан будівель лікарняних закладів по містах та районах на 1 січня 2014 

року 
6.50. Технічний стан будівель лікарняних закладів на початок року 
6.51. Технічний стан будівель торговельних закладів по містах та районах на 1 

листопада 2005 року 
6.52. Технічний стан будівель торговельних закладів по містах та районах на 1 січня  

2014 року 
6.53. Технічний стан будівель підприємств служби побуту по містах та районах на 1 

листопада 2005 року  



6.54. Технічний стан будівель підприємств служби побуту по містах та районах на 1 
січня 2014 року 

6.55. Технічний стан будівель установ, підприємств і організацій соціальної сфери та 
культових споруд по містах та районах на 1 листопада 2005 року 

6.56. Технічний стан будівель установ, підприємств і організацій соціальної сфери та 
культових споруд містах та районах на 1 січня 2014 року 

6.57. Перспективи розвитку соціальної сфери сільських населених пунктів на 1 
листопада 2005 року 

6.58. Перспективи розвитку соціальної сфери сільських населених пунктів на 1 січня 
2014 року 

6.59. Перспективи розвитку соціальної сфери сільських населених пунктів по містах та 
районах на 1 листопада 2005 року 

6.60. Перспективи розвитку соціальної сфери сільських населених пунктів по містах та 
районах на 1 січня 2014 року 

 Розділ VII 
 МІЖРЕГІОНАЛЬНІ СПІВСТАВЛЕННЯ 
7.1. Розподіл сільських населених пунктів за числом жителів по регіонах України на 1 

січня 2014 року 
7.2. Віковий склад сільського населення із реєстрацією місця проживання на території 

населеного пункту по групах населених пунктів за чисельністю жителів  на 1 січня 
2014 року 

7.3. Сільські населені пункти, де не було дітей віком 0-5 років, по регіонах України на 
1 січня 2014 року 

7.4. Сільські населені пункти, де протягом 2011-2013рр. не було народжених та 
відбулось природне скорочення населення, по регіонах України 

7.5 Сільські населені пункти, де протягом 2011-2013рр. кількість померлих перевищує 
кількість народжених, по регіонах України 

7.6. Сільські населені пункти, де не було дітей віком 6-17 років та молоді у віці 18-34 
років, по регіонах України на 1 січня 2014 року 

7.7. Кількість працюючих за межами місця реєстрації проживання по регіонах України 
на 1 січня 2014 року 

7.8. Характеристика земельного фонду господарств  населення по регіонах України на 
1 січня 2014 року 

7.9. Поголів’я худоби в домогосподарствах населення по регіонах України на 1 січня 
2014 року 

7.10. Сільськогосподарська техніка в домогосподарствах, з реєстрацією місця 
проживання на території населеного пункту по регіонах України  на 1 січня 2014 
року 

7.11. Забезпеченість працівників соціальної сфери землею по регіонах України на 1 
січня 2014 року 

7.12. Характеристика житлового фонду сільських населених пунктів за формами 
власності по регіонах України на 1 січня 2014 року  

7.13. Житлові будинки, що використовуються сезонно та пустують, по регіонах України 
на 1 січня 2014 року 

7.14. Благоустрій квартир сільських населених пунктів по регіонах на 1 січня 2014 року 
7.15. Сільські населені пункти, що знаходяться на певній відстані до сільради, на 1 січня 

2014 року 
7.16. Сільські населені пункти, що не мали освітлених вулиць по регіонах України на 1 

січня 2014 року  
7.17. Забезпеченість сільських населених пунктів водою по регіонах України на 1 січня 

2014 року 
7.18. Кількість діючих за призначенням дитячих дошкільних навчальних закладів по 

регіонах України на 1 січня 2014 року 



7.19. Сільські населені пункти, що не мають дошкільних навчальних закладів, але мають 
дітей до 6 років, по регіонах України на 1 січня 2014 року 

7.20. Кількість діючих за призначенням шкіл, загальноосвітніх навчальних    закладів 
нового типу та ПТНЗ по регіонах України на 1 січня 2014 року 

7.21. Кількість діючих за призначенням закладів культури по регіонах України на 1 
січня 2014 року 

7.22. Сільські населені пункти, що не мають закладів культури, по регіонах України на 1 
січня 2014 року 
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Загальна характеристика сільських населених пунктів 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

У тому числі з чисельністю населення, осіб 
 

  
По всіх 
населе-

них 
пунктах 

49 і 
менше 50-99 100-

199 
200-
299 

300-
499 

500-
999 

1000 і 
більше 

         
Кількість населених пунктів 819 81 58 68 89 124 246 153 
У них населення, осіб 555965 1716 4465 10433 21637 49274 173150 295290 
 у тому числі:         
   діти і підлітки (0-14 років) 70882 158 506 1244 2660 6310 22377 37627 
   у відсотках до загальної 

чисельності населення 
 

12,7 
 

9,2 
 

11,3 
 

11,9 
 

12,3 
 

12,8 
 

12,9 
 

12,7 
особи у працездатному віці 313866 776 2204 5413 11833 27146 96240 170254 
   у відсотках до загальної   

чисельності населення 56,5 45,2 49,4 51,9 54,7 55,1 55,6 57,7 
особи старше працездатного 
віку 154459 755 1639 3392 6453 14169 48963 79088 
   у відсотках до загальної   

чисельності населення 27,8 44,0 36,7 32,5 29,8 28,8 28,3 26,8 
Площа населених пунктів (га) 234648 3442 4546 7835 13458 27519 84713 93135 
Площа під нове житлове  
будівництво: 

       

всього (га) 1453 4 35 55 191 180 521 467 
   у відсотках до загальної 

площі 0,6 0,1 0,8 0,7 1,4 0,7 0,6 0,5 
Кількість населених пунктів, 
по яких виділено 
господарську територію 819 81 58 68 89 124 246 153 
У них населення 555965 1716 4465 10433 21637 49274 173150 295290 
Площа господарської 
території:         
всього (га) 1925496 28469 40314 74539 125845 235176 684557 736596 
на 1 жителя (соток) 346,3 1659,0 902,9 714,5 581,6 477,3 395,4 249,4 
Площа земельного запасу 
(га) 148913 1870 2268 6147 12837 19605 55405 50781 
Площа земельного 
державного резерву (га) 100357 1495 1624 3978 7681 14422 40170 30987 
Площа земель садових 
кооперативів (га) 2907 14 53 – 258 249 877 1456 
Площа національного парку, 
заповідника (га) 10916 – 230 325 879 1911 13 7558 
Крім того села (селища), які 
не мають населення, але не 
зняті з обліку 5 – – – – – – – 

 


