КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПРОДУКТИ
Телефон для довідок: (0472) 33-89-59

"Статистичний щорічник Черкаської області за 2018 рік"
Статистичний збірник

Збірник є основним щорічним статистичним виданням Головного
управління статистики і містить широкий спектр статистичних показників
соціально-економічного стану області порівняно з попередніми роками.
Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами
продукції, а також організаційно-правовими формами господарювання.
Переважна більшість показників наводиться в розрізі міст та районів.
В окремий розділ виділено міжрегіональні зіставлення по окремих
показниках соціально-економічного становища областей України.
До всіх розділів збірника надані методологічні пояснення.
Термін видання:
ІІ декада вересня

Кількість сторінок:
500



"Соціально-економічний паспорт міста, району "
Статистичний збірник

Містить загальні відомості про місто, район, основні показники
соціально-економічного становища у динаміці за 2000, 2005, 2010, 2012–2018
роки. Наведено інформацію щодо території та навколишнього середовища,
статистичні показники щодо населення та його доходів, ринку праці, житла і
комунальної інфраструктури, підприємницької діяльності, матеріальних та
енергетичних ресурсів, інвестицій, роботи промисловості та сільського
господарства, будівельної діяльності, торгівлі, послуг, інноваційної
діяльності, транспорту, освіти, культури та відпочинку, соціального захисту,
правопорушень.
До усіх показників, наведених у збірнику надані методологічні
пояснення.
Термін видання:
ІІІ декада листопада

Кількість сторінок:
50



"Черкащина у цифрах 2018" (інфографіка)
Статистичний збірник

Висвітлює актуальну статистичну інформацію, що наочно характеризує
найважливіші тенденції в демографічній, соціальній та економічній сферах
області. Дані у цілому по області представлені у таблицях, графіках та
діаграмах. Показники наведено у динаміці за ряд років та за період з початку
року.
Термін видання:
ІІІ декада липня

Кількість сторінок:
50



"Регіональний розвиток Черкаської області"
Статистичний збірник

У збірнику публікуються дані про соціально-економічний стан міст та
районів області у 2018 році порівняно з попередніми роками. Наведені дані
щодо території, кількості суб‘єктів ЄДРПОУ, основних показників, що
характеризують діяльність економіки районів та стан демографічної ситуації,
охорони здоров'я, освіти, культури та іншу тематичну інформацію. Показники
розвитку економіки міст і районів наведені за основними видами економічної
діяльності.
Термін видання:
ІІІ декада липня

Кількість сторінок:
350



"Черкащині 65 років" (інфографіка)
Статистичний збірник

Інформацію у збірнику розподілено за основними показниками
соціально-економічного розвитку області в динаміці, починаючи з 1954 року
або з початку ведення обліку. Дані представлені у таблицях, графіках та
діаграмах.
Термін видання:
ІІІ декада січня

Кількість сторінок:
30



"Черкаси у цифрах 2018" (інфографіка)
Статистичний збірник

Висвітлює актуальну статистичну інформацію, що наочно характеризує
найважливіші тенденції в демографічній, соціальній та економічній сферах
міста Черкаси. Дані у цілому по місту представлені у таблицях, графіках та
діаграмах. Показники наведено у динаміці за ряд років.
Термін видання:
І декада червня

Кількість сторінок:
20



"Cоціально-економічне становище Черкаської області"
Cтатистичний бюлетень

Щомісячне комплексне видання, яке містить дані оперативної звітності
про основні показники соціально-економічного розвитку області. Показники
розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції,
організаційними формами, а також по містах та районах області. Більшість
показників порівнюються з відповідним періодом попереднього року.
Термін видання:
щомісячно: ІІІ декада

Кількість сторінок:
80-100



"Cоціально-економічне становище Черкаської області" (інфографіка)
Cтатистичний бюлетень

Щомісячне комплексне видання, яке висвітлює актуальну статистичну
інформацію, що наочно характеризує важливіші тенденції в демографічній,
соціальній та економічній сферах області. Дані у цілому по області
представлені у таблицях, графіках та діаграмах.
Термін видання:
щомісячно: І декада

Кількість сторінок:
25



"Cоціально-економічне становище міста, району"
Cтатистичний бюлетень

Щомісячне комплексне видання, яке містить дані про основні показники
економічного та соціального розвитку міста, району. Більшість показників
порівнюються з відповідним періодом попереднього року.
Термін видання:
щомісячно: І декада

Кількість сторінок:
30-40



"Про соціально-економічне становище Черкаської області"
Економічна доповідь

Відображає комплексний економіко-статистичний аналіз широкого кола
оперативних показників розвитку області. Містить текстовий, табличний і
графічний матеріали, сформований за наступними розділами: демографічна
ситуація та соціальний захист, зайнятість та безробіття, доходи населення,
правосуддя та злочинність, діяльність підприємств, внутрішня торгівля,
капітальні інвестиції, сільське господарство, промисловість, будівництво,
транспорт і зв'язок, послуги, зовнішньоекономічна діяльність, споживчі ціни,
наука.
Термін видання:
щомісячно: IIІ декада

Кількість сторінок:
60



"Про соціально-економічне становище м. Черкаси"
Економічна доповідь

Висвітлює оперативні показники соціально-економічного розвитку
міста. Містить текстовий, табличний і графічний матеріали, сформований за
наступними розділами: демографічна ситуація та соціальний захист,
зайнятість та безробіття,
доходи населення, діяльність підприємств,
внутрішня торгівля, капітальні інвестиції, промисловість, будівництво,
транспорт і зв'язок, послуги, зовнішньоекономічна діяльність.
Термін видання:
щомісячно: III декада

Кількість сторінок:
30



