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До наявного населення відносять 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).  

Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на 

певній території, враховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці постійного 

проживання не перевищувала 12 місяців  



Міське і сільське населення. Міське населення – населення, яке проживає у місь-

ких населених пунктах. Сільське населення – населення, яке проживає у сільських 

населених пунктах. До міських населених пунктів належать міста та селища міського типу, 

до сільських – села та селища. 

Розрахунки (оцінки) чисельності населення на 1 січня здійснено на основі наявних 

адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації 

місця проживання. 

Кількість пенсіонерів – це загальна кількість пенсіонерів області, незалежно від 

виду пенсії, яку вони отримують. 

Дані про народження та смерті базуються на статистичній розробці даних актових 

записів про народження, смерть та шлюб, які заповнюють в органах державної реєстрації 

актів цивільного стану.  

Дані щодо розлучень до 2011 року базуються на статистичній розробці даних 

актових записів про народження, смерть та шлюб, які заповнюють в органах державної 

реєстрації актів цивільного стану.  

З 2011 року інформація щодо розлучень формується на основі наявних 

адміністративних даних щодо державної реєстрації розірвання шлюбу та даних Державної 

судової адміністрації України. 

Природний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю 

живонароджених та кількістю померлих.  

Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року – відношення кількості померлих у 

віці до 1 року до кількості живонароджених. 

Сумарний коефіцієнт народжуваності – це кількість дітей, яку може народити в 

середньому одна жінка за існуючих рівнів плідності. 

Середня очікувана тривалість життя при народженні – середнє число років, які 

проживуть новонароджені за умови, що вікові рівні смертності залишаться такими, якими 

вони були на рік розрахунку. 

Міграційний приріст (скорочення) – різниця між кількістю прибулих на певну те-

риторію та кількістю вибулих за її межі. 

Інформація з міграції, починаючи з квітня 2016 року, формується на основі наявних 

адміністративних даних, які надійшли від окремих органів реєстрації (виконавчих органів 

сільської, селищної або міської ради, сільських голів (у разі якщо відповідно до 

законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)), у зв’язку з тим, що Державна 

міграційна служба України припинила надання органам державної статистики базової 

інформації для розрахунків міграційного руху населення (відомостей про реєстрацію та 

талонів зняття з реєстрації місця проживання в Україні). 


