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РИНОК ПРАЦІ 
Телефон для довідок: (0472) 36-16-83 

 
 
«Економічна активність населення у 2016 році» 
Cтатистичний збірник 

Містить інформацію, що характеризує стан економічної активності, 
зайнятість та безробіття населення віком 15-70 років на ринку праці Черкаської 
області. Також наведено дані щодо основних показників зареєстрованого ринку 
праці, що базуються на інформації адміністративних реєстрів державної служби 
зайнятості та даних підприємств установ, організацій. У збірнику розкриваються 
медологічні та організаційні питання обстеження, надаються необхідні 
пояснення щодо методології визначення основних показників ринку праці, 
методів побудови вибірки домогосподарств та оцінки надійності даних. Також 
публікація містить короткий аналітичний огляд стану ринку праці. 

Інформація отримана за даними матеріалів вибіркових обстежень. 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  І декада жовтня  75 

 
 
"Ринок праці Черкащини" 
Cтатистичний бюлетень 
 

Містить інформацію, яка базується на звітності державної служби 
зайнятості: кількість зареєстрованих безробітних, рівень та тривалість 
зареєстрованого безробіття, потреба роботодавців у працівниках для заміщення 
вільних робочих місць (вакантних посад), навантаження зареєстрованих 
безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду). 

 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  за рік – ІІ декада лютого, 

щоквартально –  
ІІ декада травня, серпня, 
листопада  

12 

 

 
 
"Економічна активність населення області" 
Експрес-випуск 
 

 Термін видання:   щоквартально: 28.03, 27.06, 26.09, 26.12 
 
 
 
 



"Праця в економіці Черкаської області" 
Cтатистичний бюлетень 

 

Містить інформацію про кількість працівників та заробітну плату за 
видами економічної діяльності, по містах та районах, розподіл кількості 
працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати. 

 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  за рік – І декада  березня; 

щоквартально – І декада 
червня, вересня, грудня 

34 

 
 
 
"Заробітна плата та стан її виплати 
 в економіці Черкаської області" 
Cтатистичний бюлетень 

 

Наведені дані щодо кількості працівників та розмірів заробітної плати за 
видами економічної діяльності, містить інформацію щодо заборгованості із 
виплати заробітної плати за видами економічної діяльності, по містах та 
районах, за джерелами утворення, співвідношення невиплаченої та нарахованої 
до виплати заробітної плати. Висвітлюються дані стосовно кількості 
працівників, яким своєчасно не виплатили заробітну плату. 

 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
  щомісячно: 

І декада лютого,  
І та ІІІ декада березня, 
І та ІІІ декада травня, 
І декада липня, 
І  та ІІІ декада серпня, 
І декада жовтня, 
І декада листопада, 
І та ІІІ декада грудня 

25 

 
 
"Стан виплати заробітної плати області" 
Експрес-випуск 

 Термін видання:   
щомісячно: 30.01, 28.02, 28.03, 28.04, 29.05, 
29.06, 28.07, 29.08, 28.09, 30.10, 28.11, 28.12 

 

 
"Кількість і робочий час штатних працівників  
за видами економічної діяльності області" 
Експрес-випуск 

 Термін видання:   щомісячно: 01.02, 02.03, 31.03, 04.05, 31.05, 
03.07, 02.08, 31.08, 02.10, 01.11, 01.12, 29.12 

 



"Заробітна плата штатних працівників області" 
Експрес-випуск 

 Термін видання:   щомісячно: 30.01, 01.03, 29.03, 03.05, 30.05, 
30.06, 31.07, 30.08, 29.09, 30.10, 29.11, 29.12 

 

 
"Розподіл кількості працівників  
за розмірами заробітної плати області" 
Експрес-випуск 
 

  Термін видання:    щоквартально: 17.02, 18.05, 17.08, 17.11 
 

 
"Кількість, відпрацьований час та середньомісячна  
заробітна плата штатних працівників по містах і районах" 
Експрес-випуск 
 

  Термін видання:    щоквартально: 03.03, 06.06, 04.09, 04.12 
 


