
 
 

 
 

Оприлюднення прес-випусків Головного управління статистики 
 у Черкаській області у 2018 році 

Примітка. 

По кожному прес-випуску: 

- верхній рядок – дата оприлюднення; 

- нижній рядок – період, за який підготовлено прес-випуск. 

 

 

Назва експрес-

випуску 

Дата оприлюднення 

Період, за який підготовлено прес-випуск 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

Демографічна та соціальна статистика 
Населені пункти та житло 

Населення та міграція 

Демографічна ситуація 
в області 

19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19 

(11.17) (12.17) (01.18) (02.18) (03.18) (04.18) (05.18) (06.18) (07.18) (08.18) (09.18) (10.18) 

Формування чисельності 
населення 

  29          

  (2017)          

Народжуваність 
  30          

  (2017)          

Середній вік населення 
області 

     30       

     (2017)       

Шлюби на Черкащині 
   02         

   (2017)         

До Всесвітнього дня 
народонаселення 

      09      

      (2018)      

До Дня матері 
    10        

    (2018)        
Причини смертності 

населення Черкаської 
області 

     14       

     (2018)       

Гендерний склад 
населення Черкащини 

      31      

      (2018)      

Ринок праці 
Оплата праці та соціально-трудові відносини 

Стан виплати заробітної 

плати 

 02 05 03 04 04 04 02 03 04 02 03 

 (12.17) (01.18) (02.18) (03.18) (04.18) (05.18) (06.18) (07.18) (08.18) (09.18) (10.18) 

Заробітна плата штатних  

працівників 

 02 05 03 04 04 04 02 03 04 02 03 

 (12.17) (01.18) (02.18) (03.18) (04.18) (05.18) (06.18) (07.18) (08.18) (09.18) (10.18) 

Середньомісячна 
номінальна заробітна 
плата 

  02  31   30   30  

  
(VI кв. 

2017) 
 

(І кв. 

2018) 
  

(ІІ кв. 

2018) 
  

(ІІІ кв. 

2018) 
 



Назва експрес-

випуску 

Дата оприлюднення 

Період, за який підготовлено прес-випуск 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

Оплата праці та соціально-трудові відносини 

Групування працівників 
по розміру заробітної 
плати 

  02  31   30   30  

  
(VI кв. 

2017) 
 

(І кв. 

2018) 
  

(ІІ кв. 

2018) 
  

(ІІІ кв. 

2018) 
 

Освіта 

Дошкільні навчальні 

заклади 

    21        

    (2017)        

Професійно-технічні 

заклади Черкащини 

   03         

   (2017)         

Підготовка наукових 

кадрів на Черкащині 

  12          

  (2017)          

До Дня працівників 

освіти 

         04   

         (2017)   

До міжнародного дня 

студента  

          15  

          (2017-

2018) 

 

Загальноосвітні 

навчальні заклади 

   03         

   (2017-

2018) 

        

Вищі навчальні заклади   21          

  (2017)          

Доходи та умови життя 

Сукупні ресурси 
домогосподарств 

 28    27   20 19  20 
 (ІІІ кв. 

2017) 

   (IV кв. 

2017) 

  (2017) (І кв. 

2018) 

 (ІІ кв. 

2018) 
Грошові доходи 
домогосподарств 

 28    27   20 19  20 
 (ІІІ кв. 

2017) 

   (IV кв. 

2017) 

  (2017) (І кв. 

2018) 

 (ІІ кв. 

2018) 
Грошові витрати 

домогосподарств 

 28    27   20 19  20 
 (ІІІ кв. 

2017) 

   (IV кв. 

2017) 

  (2017) (І кв. 

2018) 

 (ІІ кв. 

2018) 
Сукупні витрати 
домогосподарств 

 28    27   20 19  20 
 (ІІІ кв. 

2017) 

   (IV кв. 

2017) 

  (2017) (І кв. 

2017) 

 (ІІ кв. 

2018) 
Сукупні витрати на 
харчування в 

домогосподарствах 

 28    27   20 19  20 
 (ІІІ кв. 

2017) 

   (IV кв. 

2017) 

  (2017) (І кв. 

2018) 

 (ІІ кв. 

2018) 
Споживання продуктів 

харчування в 

домогосподарствах 

 28    27   20 19  20 

 (ІІІ кв. 

2017) 

   (IV кв. 

2017) 

  (2017) (І кв. 

2018) 

 (ІІ кв. 

2018) 



Назва експрес-

випуску 

Дата оприлюднення 

Період, за який підготовлено прес-випуск 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

Самооцінка стану 

здоров’я населенням 

    25        

    (2017)        

Народжуваність дітей 

жінками у віці 15 років і 

старші  

    25        

    (2017)        

Тютюнокуріння серед 

населення області 

    25        

    (2017)        

Самооцінка 

домогосподарствами 

Черкаської області рівня 

своїх доходів 

      24      

 
     

(2017) 
     

Характеристика 

домогосподарств 

Черкаської області  

       17     

 
      

(2018) 
    

Характеристика житла 

домогосподарств 

Черкаської області  

       17     

       (2018)     

Характеристика 

особистих підсобних 

домогосподарств 

Черкаської області  

       17     

 
      

(2018) 
    

Рівень освіти населення 

області  

       17     

       (2018)     

Енергетична цінність і 

вміст поживних речовин 

у спожитих в 

домогосподарствах 

продуктах харчування 

        20    

 

       

(2017) 

   

Соціально-демографічні 

характеристики 

домогосподарств 

Черкаської області 

          30  

 
         

(2017) 
 

Витрати і ресурси 

домогосподарств 

Черкаської області (з 

дітьми і без дітей, у 

міській та сільській 

місцевості) 

          30  

 

         

(2017) 

 



Назва експрес-

випуску 

Дата оприлюднення 

Період, за який підготовлено прес-випуск 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

Витрати на харчування 

домогосподарств 

Черкаської області (з 

дітьми і без дітей, у 

міській та сільській 

місцевості) 

          30  

 

         

(2017) 

 

Культура 

До Міжнародного дня 

музеїв 

 

    17        

    (2017)        

До Всесвітнього дня 

бібліотеки 

        27    

        (2017)    

Політична та інша суспільна діяльність  

Діяльність громадських 

організацій  

     14       

     (2017)       

Економічна статистика 

Національні рахунки 

Доходи та витрати 

населення регіону 

    04        

    (2017) 

(попередні 

дані) 

       

Економічна діяльність 

Діяльність підприємств 

Основні показники 

діяльності малих 

підприємств  

     27       

     (2017)       

Основні показники 

діяльності підприємств-

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності  

      04      

      (2017)      

Послуги 

Надання 

телекомунікаційних, 

поштових та кур’єрських 

послуг 

 22   22   22   22  

 (2017)   (1кв. 2018)   (І пів. 

2018) 

  (9міс. 

2018) 

 

Обсяг реалізованих 

послуг в економіці 

області 

 27           

 (2017)           



Назва експрес-

випуску 

Дата оприлюднення 

Період, за який підготовлено прес-випуск 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

Внутрішня торгівля 

Продаж світлих 

нафтопродуктів і газу 

через АЗС регіону 

26 28 28 26 28 27 26 28 26 26 28 26 

(2017)  (01.18) (01-02.18) (01-03.18) (01-04.18) (01-05.18) (01-06.18) (01-07.18) (01-08.18) (01-09.18) (01-10.18) (01-11.18) 

Обсяг роздрібного 

товарообороту 

підприємств, які 

здійснюють діяльність із 

роздрібної торгівлі  

   16   25   27   26 

   (2017)  (І кв. 

2018) 

  (І пів. 

2018) 

  (9 міс. 

2018) 

Продаж споживчих 

товарів, які вироблені на 

території України, у 

торговій мережі 

підприємств  

   20         

   (2017)         

Роздрібна торгівля 

одягом  

           26 

           (9 міс. 

2018) 

Торгівля 

фармацевтичними 

товарами  

         05   

         (І пів. 

2017) 

  

До Дня працівників 

торгівлі 

      26      

      (2017)      

Мережа роздрібної 

торгівлі Черкаської 

області 

    30        

    (2017)        

Капітальні інвестиції 

Інвестиційне 

забезпечення економіки 

області 

    11 01  31   30  

    (2017) (1 кв. 

2018) 

 (І пів. 

2018) 

  (9 міс. 

2018) 

 

Промисловість 

Промислове виробництво 

в області 

24 26 23 24 24 25 24 23 24 24 23 26 

(01-12.17) (01.18) (01-02.18) (01-03.18) (01-04.18) (01-05.18) (01-06.18) (01-07.18) (01-08.18) (01-

09.18) 

(01-10.18) (01-11.18) 

Реалізація промислової 

продукції  

05 05 06 04 07 05 05 06 05 04 05 05 

(01-11.17) (01-12.17) (01.18) (01-02.18) (01-03.18) (01-04.18) (01-05.18) (01.06.18) (01-07.18) (01-08.18) (01-09.18) (01.10.18) 

Будівництво 

Виконання будівельних 

робіт 

24   25   24   24   

(2017)   (1 кв. 

2018)  

  (І пів. 

2018) 

  (9 міс. 

2018) 

  



Назва експрес-

випуску 

Дата оприлюднення 

Період, за який підготовлено прес-випуск 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

Житлове будівництво в 

області 

 28   31   29   28  

 (2017)   (1 кв. 2018)   (І пів. 

2018) 

  (9міс.2018)  

Сільське господарство 

Підсумки збору врожаю    30          

  (2017)          

Наявність зерна в 

області 

        21   21 

        (07-

08.18) 

  (07-11.18) 

Озимина 2018 року            27 

           (2018) 

До Дня працівників 

сільського господарства  

          14  

          (2017)  

Енергетика 

Використання енергії  та 

палива у Черкаській 

області  

     23       

     (2017)       

Транспорт 

Підсумки роботи 

транспорту регіону 

24   24   24   24   

(2017)   (1 кв. 

2018) 

  (І пів. 

2018) 

  (9 міс. 

2018) 

  

Туризм 

Діяльність колективних 

засобів розміщення 

    11        

    (2017)        

 Діяльність туристичних 

організацій 

    11        

    (2017)        

До Всесвітнього дня 

туризму  

        26    

        (2017)    

Відпочинок та 

оздоровлення дітей 

влітку 

          05  

          (2017)  

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс 

Зовнішня торгівля 

товарами та послугами 

регіону 

 19   18   17   19  

 (2017)   (1кв. 2018)   (1пів. 

2018) 

  (9міс. 

2018) 

 

Торгівельне 

співробітництво 

Черкащини з країнами ЄС 

  05     20     

  (2017)     (І пів. 

2018) 

    



Назва експрес-

випуску 

Дата оприлюднення 

Період, за який підготовлено прес-випуск 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

Стан іноземного 

інвестування економіки 

області 

  02   01  31   30  

  (2017)   (1кв. 

2018) 

 (1пів. 

2018) 

  (9міс. 

2018) 

 

Ціни 

Індекси споживчих цін 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13 

(12.17) (01.18) (02.18) (03.18) (04.18) (05.18) (06.18) (07.18) (08.18) (09.18) (10.18) (11.18) 

Індекси споживчих цін  

на товари та послуги 

12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13 

(12.17) (01.18) (02.18) (03.18) (04.18) (05.18) (06.18) (07.18) (08.18) (09.18) (10.18) (11.18) 

Наука 

До Дня науки     17        

    (2017)        

Інформаційне суспільство  

До Дня працівників 

радіо, телебачення та 

зв’язку 

          14  

          (2017)  

Багатогалузева статистична інформація 

Комплексна статистика 

Короткі підсумки 

соціально-економічного 

становища м.Черкаси 

05 05 06 04 07 05 05 06 05 04 05 05 

(11.2017) (12.2017) (01.18)  (02.18) (03.18) (04.18) (05.18) (06.18) (07.18) (08.18) (09.18) (10.18) 

До Міжнародного 

жіночого дня 

  06          

  (2017)          

До Дня хіміка     24        

    (2017)        

До Дня захисту дітей     30        

    (2017)        

До Дня працівників 

легкої промисловості 

     07       

     (2017)       

До Дня молоді      21       

     (2017)       

До Дня будівельника        09     

       (2017)     

До Дня машинобудівника         20    

        (2017)    

До Всесвітнього дня 

пошти 

         05   

         (2017)   



Назва експрес-

випуску 

Дата оприлюднення 

Період, за який підготовлено прес-випуск 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

До Дня працівників 

харчової промисловості 

         18   

         (2017)   

До Міжнародного дня 

людей похилого віку 

        28    

        (2017)    

До Дня працівників 

статистики 

          30  

          (2017)  

До Дня енергетика             20 

           (01-

11.2018) 
 

 

 


