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"Структура сукупних витрат"

"Структура сукупних ресурсів" 

"Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів"

1

збірник:
"Соціально-економічне становище домогосподарств Черкаської області"

1.05.00.01 Обстеження умов життя домогосподарств

Найменування заходу Дата/термін виконання заходу

бюлетень:
"Витрати і ресурси домогосподарств Черкаської області"

"Народжуваність дітей жінками у віці 15 років і старші у Черкаській області  (за даними 
вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2017 року)"

Взаємодія із засобами масової інформації 

доповідь:
"Стан здоров’я населення Черкаської області"

Термін оприлюднення та період

2 Підготувати прес-випуск на тему:
"Сукупні ресурси домогосподарств"

"Сукупні витрати домогосподарств"
"Сукупні витрати на харчування в домогосподарствах"

Підготувати статистичні продукти за результатами ДСС:

"Диференціація життєвого рівня населення"

Статистичні продукти за результатами ДСС

статистичну інформацію на веб-сайт:
"Характеристика домогосподарств"

"Грошові доходи домогосподарств"
"Грошові витрати домогосподарств"

"Споживання продуктів харчування в домогосподарствах"
"Самооцінка стану здоров’я населенням (за даними вибіркового опитування 
домогосподарств у жовтні 2017 року"
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"Тютюнокуріння серед населення Черкаської області (за даними вибіркового 
опитування домогосподарств у жовтні 2017 року)"
"Самооцінка домогосподарствами Черкаської області рівня своїх доходів (за даними 
вибіркового опитування домогосподарств у січні 2018 року)"
"Характеристика домогосподарств Черкаської області у 2017 році"
"Характеристика житла домогосподарств Черкаської області у 2017 році"

"Витрати і ресурси домогосподарств Черкаської області (з дітьми та без дітей, у міській та 
сільській місцевості) у 2017 році"
"Витрати на харчування домогосподарств Черкаської області (з дітьми та без 
у міській та сільській місцевості) у 2017 році"

"Характеристика особистих підсобних господарств Черкаської області у 2017 році"
"Рівень освіти населення Черкаської області"
"Енергетична цінність і вміст поживних речовин у спожитих в  
домогосподарствах продуктах харчування у 2017 році"
"Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Черкаської області
у 2017 році"


