Головне управління статистики у Черкаській області

ПРЕЗЕНТУЄ
чергове видання

Статистичний
щорічник
Черкаської області
за 2019 рік

Статистичний щорічник :
 підсумок опрацювання
державних статистичних
спостережень за 2019 рік
 найбільш широкий спектр
статистичних показників
соціально-економічного
становища області
у 2019 році

Статистичний щорічник - це:
 відстеження динаміки статистичних показників
структурних змін в економіці і соціальній сфері

і

 розподіл статистичних показників за видами економічної
діяльності, видами продукції, організаційно-правовими
формами господарювання, районами та містами
обласного значення
 можливість оцінити внесок
загальнодержавні обсяги

економіки

області

у

 здійснити міжрегіональні порівняння
 отримати
короткі
статистичних показників

методологічні

пояснення

Статистичний щорічник
Черкаської області за 2019 рік
МІСТИТЬ ТАКІ РОЗДІЛИ:
Черкаська

ОСНОВНІ
ГЕОПОЛІТИЧНІ
ТА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1
Розділ містить узагальнені відомості щодо
основних
соціальноекономічних показників
області в абсолютному
та відносному вимірах,
надає
географічну
характеристику регіону,
його питому вагу за
економічними
показниками в Україні.

НАСЕЛЕННЯ ТА
МІГРАЦІЯ

ДОХОДИ ТА
УМОВИ ЖИТТЯ

РИНОК ПРАЦІ

2
Наведено
дані
про
чисельність наявного та
постійного населення,
його розміщення на
території
області,
статево-віковий
склад
населення,
народжуваність,
смертність,
кількість
шлюбів
та
розлучень,
міграційні
процеси.

3
Наведено показники, які
характеризують зайнятість
та безробіття населення,
обсяги номінальної та
реальної заробітної плати,
умови праці працівників.

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ
ТА ЖИТЛО

4

5

У розділ включено
показники, які характеризують рівень життя
населення
області:
доходи
і
витрати,
пенсії. Також представлено
результати
обстежень умов життя
домогосподарств.

Відображено
показники житлового фонду,
його
обладнання,
забезпеченості
населення житлом, а також
відомості щодо ветхого
та аварійного житлового фонду.

3

ОСВІТА

6
Розділ вміщує широкий
спектр
показників
щодо закладів дошкільної,
загальної
середньої, професійної
(професійно-технічної)
та вищої освіти, а також
щодо діяльності аспірантури
та
докторантури.

Статистичний щорічник
Черкаської області за 2019 рік
МІСТИТЬ ТАКІ РОЗДІЛИ:

КУЛЬТУРА,
ВІДПОЧИНОК,
СПОРТ І ТУРИЗМ

ОХОРОНА
ЗДОРОВ’Я
ТА СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ

7

НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ ТА
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

ПРАВОСУДДЯ ТА
ЗЛОЧИННІСТЬ

9

8
3
3

3

Наведено
актуальні
показники соціального
захисту
осіб
з
інвалідністю, одиноких
громадян похилого віку
та
дітей,
надання
державних
допомог
малозабезпеченим
верствам
населення.
Крім того, представлено
інформацію
щодо
надання
населенню
субсидій.

Пропонується
статистична інформація про
заклади культури, а також
дані, що характеризують
розвиток фізичної культури і спорту, відпочинку,
туризму в області.
3

У даному розділі міститься
Інформація про кількість
виявлених злочинів за
видами, по містах та
районах. Кількість і склад
дітей, які перебували на
обліку
в
підрозділах
превентивної діяльності.
Наведені дані про послуги
державних нотаріальних
контор.

ЦІНИ

НАЦІОНАЛЬНІ
РАХУНКИ

10

11

12

Інформація, розміщена у
розділі,
відображає
техногенне навантаження
на навколишнє природне
середовище.
Представлені дані про викиди
забруднюючих речовин в
атмосферу,
скидання
зворотних вод у водні
об’єкти,
розміщення
небезпечних відходів, а
також
використання
водних ресурсів.

Представлено інформацію
про валовий регіональний
продукт та його складові,
зокрема
про
випуск
товарів та послуг, валову
додану вартість. Дані
наведено у цілому по
області, у розрахунку на
одну особу, за видами
економічної діяльності.

Розділ висвітлює індекси
споживчих цін (ІСЦ) у 20152019 роках, динаміку ІСЦ
на основні групи товарів та
послуг, а також індекси цін
продукції
сільського
господарства, реалізованої
підприємствами.

3

Статистичний щорічник
Черкаської області за 2019 рік
МІСТИТЬ ТАКІ РОЗДІЛИ:

ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЕНЕРГЕТИКА

ЄДИНИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
РЕЄСТР
ПІДПРИЄМСТВ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙ

СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО,
МИСЛИВСТВО, ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО,
РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

КАПІТАЛЬНІ
НВЕСТИЦІЇ

БУДІВНИЦТВО

13

14

15

16

17

18

Інформація наведена за
даними
ЄДРПОУ
у
частині
Черкаської
області та пропонує
відомості щодо кількості
юридичних
осіб
за
містами та районами,
організаційними формами господарювання, за
видами
економічної
діяльності

Розділ вміщує показники, що характеризують
використання
енергетичних матеріалів та
продуктів перероблення
нафти,
потужність
і
відпуск
енергії
за
джерелами постачання
та основними видами
економічної діяльності.

Представлено дані про
обсяги
реалізованої
промислової продукції,
індекси
промислової
продукції за видами
діяльності, виробництво
окремих видів промислової
продукції
у
натуральному
виразі
тощо.

Розділ
пропонує
актуальні показники, що
характеризують
стан
рослинництва, тваринництва,
реалізацію
продукції
сільського
господарства
черкащини та ціни на неї.
Також
відображено
основні
економічні
показники
рибного,
лісового та мисливського
господарства.

Представлено
інформацію
про
обсяги
виробленої будівельної
продукції,
індекси
будівельної
продукції,
прийняття в експлуатацію
загальної площі житла та
кількість
збудованих
квартир тощо.

Вміщено інформацію про
фактично освоєні обсяги
та структуру капітальних
інвестицій, їх склад за
видами активів, джерелами
фінансування,
видами
економічної
діяльності, а також про
індекси капітальних інвестицій.

3

Статистичний щорічник
Черкаської області за 2019 рік
МІСТИТЬ ТАКІ РОЗДІЛИ:

ТРАНСПОРТ І
ЗВ‘ЯЗОК

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

19
Розділ
пропонує
інформацію про обсяги
перевезення вантажів та
пасажирів за видами
транспорту,
шляхи
сполучення тощо; про
обсяг
реалізованих
послуг у сфері зв’язку,
кількість
поштових
відправлень.

20
Представлено дані про стан
та розвиток зовнішньої
торгівлі
товарами
та
послугами. Відомості надані по країнах світу, за
товарними групами та за
видами послуг.
3

ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВ

ВНУТРІШНЯ
ТОРГІВЛЯ

21
Наведено
інформацію
про обсяги роздрібного
товарообороту, індекси
його фізичного обсягу,
роздрібний продаж за
окремими
товарними
групами, а також дані
щодо обсягів та структури
оптового товарообороту.

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

22
Розділ пропонує показники
за
підсумками
діяльності
підприємствюридичних осіб за їх
розмірами (великі, середні, малі, у т.ч. мікро).
Зокрема вміщено дані про
кількість
підприємств,
зайнятих
та
найманих
працівників, обсяги реалізованої продукції, а також
фінансові
результати
діяльності підприємств до
оподаткування,
рентабельність (збитковість) їх
операційної діяльності.

23
Розділ містить основні
статистичні
дані,
що
характеризують науковий
потенціал області, витрати
організацій на виконання
наукових досліджень і
розробок, стан інноваційної діяльності промислових підприємств.

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ
ПОРІВНЯННЯ

24
Наведена
порівняльна
характеристика
основних
соціально-економічних
показників
стану
та
тенденцій розвитку регіонів
України.

Збірник розповсюджується:
В друкованому вигляді
На електронних носіях

ЩОБ ЗАМОВИТИ
статистичний щорічник
Черкаської області
за 2019 рік:
- зателефонуйте: (0472)36-16-75, (0472)33-89-75
- зверніться на сайт
Черкаській
області
інформації»)

-

завітайте

до

Головного управління статистики у
(розділ
«Замовлення
статистичної

відділу

поширення

управління статистики у Черкаській області (каб.702)

Головного

ДОВІДКИ З ПРИДБАННЯ

Статистичного щорічника
Черкаської області за 2019 рік
можна отримати за адресою:
вул. Дашковича, 39,
м. Черкаси, 18001,
тел.: (0472) 36-16-75,
факс (0472) 33-89-75
E-mail: gustat@ck.ukrstat.gov.ua
Web: www.ck.ukrstat.gov.ua

Колектив Головного управління статистики
у Черкаській області
сподівається, що статистичний щорічник
буде корисним для всіх, хто вивчає і
цікавиться економічними і соціальними
проблемами області

