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ПЕРЕДМОВА 

 

           Збірник «Чисельність наявного населення Черкаської області на 1 

січня 2021 року» містить дані про кількість адміністративно-

територіальних одиниць, чисельність наявного населення області та 

районів, міст, селищ міського типу (відповідно до Класифікатора об‘єктів 

адміністративно-територіального устрою який діяв до набрання чинності 

Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ 

"Про утворення та ліквідацію районів"). 

 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі 

наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і 

смерті та зміни реєстрації місця проживання. Інформація щодо міграції 

сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які 

надають окремі органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної 

або міської ради, сільські голови (якщо відповідно до законодавства 

виконавчий орган сільської ради не утворено).  

 Кількість адміністративно–територіальних одиниць наведена за 

даними офіційного веб-порталу Верховної Ради України. 

           Інформація щодо площі території області, районів та міст обласного 

значення наведені за даними Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру. 

 Збірник доповнений аналітичним оглядом щодо елементів 

формування чисельності населення області у 2020 році та 

методологічними поясненнями. 
 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:  

Тире (–)                           – явищ не було 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути          

виражені використаними у таблиці розрядами 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 

“У тому числі”  – означає, що наведено не всі доданки загальної суми.  
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1.1. Адміністративно-територіальний  устрій Черкаської області1 
 

           (на 1 січня) 

 

 

 

 

Райони 

Об'єднані 

терито-

ріальні 

громади 

Міста 

Райони у 
містах 

Селища 
міського 

типу 

Сільські 
ради 

Сільські 
населені 
пункти всього 

у т.ч. міста  
обласного 
значення 

2002 20 – 16 6 2 15 525 824 

2003 20 – 16 6 2 15 525 824 

2004 20 – 16 6 2 15 525 825 

2005 20 – 16 6 2 15 525 825 

2006 20 – 16 6 2 15 525 824 

2007 20 – 16 6 2 15 525 824 

2008 20 – 16 6 2 15 525 824 

2009 20 – 16 6 2 15 525 824 

2010 20 – 16 6 2 15 525 824 

2011 20 – 16 6 2 15 525 824 

2012 20 – 16 6 2 15 525 824 

2013 20 – 16 6 2 15 525 824 

2014 20 – 16 6 2 15 525 824 

2015 20 – 16 6 2 15 525 824 

2016 20 3 16 6 2 15 525 824 

2017 20 6 16 6 2 15 520 824 

2018 20 26 16 6 2 14 504 825 

2019 20 31 16 6 2 14 … 824 

2020 20 54 16 6 2 14 … 824 

2021 4 66 16 – 2 14 … 824 

_____________________ 
1 В цій та табл. 1.2 – за даними офіційного веб-порталу Верховної Ради України.  

 

 

1.2. Кількість адміністративно-територіальних одиниць 

по містах та районах на 1 січня 2021 року  

 

 Райони 

Об'єднані 

терито- 

ріальні 

громади 

Міста 

Селища 

міського 

типу 

Сільські 

населені 

пункти 

Черкаська область 4 66 16 14 824 

  райони      

Звенигородський 1 17 4 5 234 

Золотоніський 1 11 1 2 165 

Уманський 1 12 4 5 190 

Черкаський 1 26 7 2 235 
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1.3. Територія, чисельність і щільність населення 

 

                                                                                                                                  (на 1 січня) 

 Територія, тис.км2 
Наявне населення, 

тис.осіб 

Щільність 

населення на 1 км2, 

осіб 

2002 20,9 1403,01 67 

2003 20,9 1386,6 66 

2004 20,9 1372,5 66 

2005 20,9 1357,1 65 

2006 20,9 1341,5 64 

2007 20,9 1328,0 64 

2008 20,9 1315,5 63 

2009 20,9 1304,3 62 

2010 20,9 1295,2 62 

2011 20,9 1285,4 61 

2012 20,9 1277,3 61 

2013 20,9 1268,9 61 

2014 20,9 1260,0 60 

2015 20,9 1251,8 60 

 2016 20,9 1243,0 59 

2017 20,9 1231,2 59 

2018 20,9 1220,4 58 

2019 20,9 1206,4 58 

2020 20,9 1192,1 57 

2021 20,9 1178,3 56 

___________ 
1  В  цій та табл. 2.1 – за даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 року. 

. 
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Методологічні пояснення 

 
          Адміністративно-територіальний устрій  –  це поділ області на систему 
адміністративних одиниць,які включають район, місто, район у місті, селище 
міського типу, село (селище). 

Дані про адміністративно-територіальний поділ грунтуються на офіційних 
матеріалах: постановах Верховної Ради України, рішеннях  обласних, районних та 
міських рад.  
          Поточні оцінки чисельності населення на 1 січня базуються на даних 
останнього перепису населення з урахуванням природного і міграційного 
приростів, а також змін чисельності населення внаслідок адміністративно-
територіальних змін. 

Адміністративно-територіальні зміни – це зміни адміністративно-
територіального устрою внаслідок утворення та ліквідації районів, міських, 
селищних, сільських рад, міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів; 
зміни меж регіону, районів, міських, селищних, сільських рад, міст, селищ міського 
типу; зміни категорії населених пунктів (віднесення міста до категорії міст 
обласного значення, віднесення селища міського типу до категорії міста, 
віднесення сільського населеного пункту до категорії селища міського типу або 
навпаки). 
 Наявне населення – населення, яке  на момент перепису перебуває на 
певній території, враховуючи тимчасово проживаючих (за умови їхньої відсутності 
у постійному місці проживання не більше ніж 12 місяців).  

  Міське і сільське населення. До міського населення відносять осіб, які 
проживають у міських поселеннях, до сільського – які проживають у сільській 
місцевості. Міські поселення – це населені пункти, затверджені законодавчими ак-
тами як міста та селища міського типу. Всі інші населені пункти – сільські. 

Щільність населення – ступінь населеності певної території, розраховано 
діленням чисельності наявного населення на площу території області в цілому чи 
окремо го району.  

Середня чисельність населення розраховується як середня арифметична з 
чисельності на початок і кінець звітного періоду. 

Загальний приріст (скорочення) міського та сільського населення – сума 
природного приросту (скорочення), міграційного приросту (скорочення) і 
чисельності населення, яке перейшло в міське із сільського і навпаки внаслідок 
адміністративно-територіальних перетворень.  

Загальний  приріст населення на 1000 осіб наявного населення – відношення 
загального приросту населення до середньорічної чисельності населення.  

Природний приріст (скорочення) населення  – різниця між кількістю 
живонароджених та кількістю померлих. 

Природний приріст (скорочення) на 1000 осіб наявного населення – 
відношення природного приросту населення до середньорічної чисельності населення. 

Загальний коефіцієнт народжуваності (народжуваність на 1000 осіб  
наявного населення – відношення кількості живонароджених протягом 
календарного року до середньорічної чисельності наявного населення. 

  Загальний коефіцієнт смертності (смертність) на 1000 осіб наявного 
населення – відношення кількості померлих протягом календарного року до 
середньорічної чисельності наявного населення. 

Міграційний приріст (скорочення) – різниця між кількістю прибулих на да-
ну територію та кількістю вибулих за її межі. 
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