ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ
Телефон для довідок: (0472) 33-89-72, 33-89-50

"Соціально-економічне становище домогосподарств
Черкаської області у 2018 році"
Cтатистичний збірник

Містить інформацію за даними вибіркового обстеження умов життя
домогосподарств щодо життєвого рівня населення, його характеристики за
структурою доходів та витрат, а також – дані щодо споживання продовольчих,
непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної
забезпеченості, наявності в домогосподарствах дітей та за іншими соціальноекономічними аспектами. Також у збірнику наводяться показники
диференціації населення за рівнем матеріального добробуту із застосуванням
різних критеріїв: грошових доходів, сукупних витрат (грошових витрат з
урахуванням вартісної оцінки надходжень з особистого підсобного
господарства, а також – сум пільг та субсидій, отриманих від держави, допоміг
від родичів та інших осіб).
Термін видання:
ІІІ декада грудня

Кількість сторінок:
100



"Діти, жінки та сім’я на Черкащині"
Cтатистичний збірник

Містить широкий вибір статистичних показників щодо становища дітей,
жінок та сім’ї: основні соціально-економічні показники, дані демографічної
статистики, показники зайнятості та доходів населення, інформацію про
товари для населення, житлові умови, стан здоров’я і медичне обслуговування
дітей та жінок, освіту та виховання, культуру та відпочинок, злочинність.
Збірник грунтується на використанні матеріалів державної статистики,
результатах вибіркових обстежень, проведених органами державної
статистики та даних відомчої статистики.
Термін видання:
ІІІ декада вересня

Кількість сторінок:
150



"Витрати і ресурси домогосподарств Черкаської області"
Cтатистичний бюлетень

Містить щоквартальні підсумки вибіркового обстеження умов життя
домогосподарств. Наведено інформацію щодо життєвого рівня населення
області, його характеристики за структурою доходів, ресурсів та витрат, а
також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів і послуг.
Термін видання:
ІІ декада березня,
червня,
ІІІ декада вересня,
листопада

Кількість сторінок:
15



"Стан здоров’я населення Черкаської області"
Економічна доповідь

Містить підсумки опитування членів домогосподарств щодо самооцінки
стану здоров’я, наявності хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям,
впливу захворювань на повсякденну працездатність та життєву активність,
інформацію щодо рівнів доступності медичної допомоги, можливості
придбання ліків і медичного приладдя, а також причин, з яких
вони виявилися недоступними. Доповідь містить показники народжуваності
дітей жінками у віці 15 років і старшому та розповсюдженості тютюнокуріння
серед населення у віці 12 років і старшому.
Термін видання:
ІІІ декада квітня

Кількість сторінок:
18



"Соціально-демографічні характеристики домогосподарств
Черкаської області у 2018 році"
Економічна доповідь

Містить інформацію щодо складу та типів домогосподарств (за місцем
проживання, за наявністю та кількістю дітей, дорослих осіб у складі
домогосподарств, за наявністю та кількістю працюючих осіб тощо), їхніх
житлових умов, наявності та використання земельних ділянок, худоби, птиці
та бджіл, а також щодо рівня освіти та статусу зайнятості членів
домогосподарств та їхні антропометричні дані. Збірник також містить
підсумки опитування щодо ступеня задоволення домогосподарств своїми
житловими умовами. Надано методологічні пояснення, визначення основних
понять і термінів.
Більшість показників наведено за 2010-2017рр.
Інформація отримана за даними матеріалів вибіркових обстежень.
Термін видання:
ІІ декада серпня

Кількість сторінок:
60



