
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА 

 
 

 

 
НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ 

 Телефон для довідок: (0472) 33-89-72 

 

“Розподіл постійного населення Черкаської області 

 за статтю та віком на 1 січня 2021 року” 

Статистичний збірник 

 

Містить дані про зміни статево-вікового складу постійного населення 

області. Збірник уміщує розрахункові показники середнього та медіанного 

віку населення, демографічне навантаження. Виділені окремі вікові групи 

населення: 0–14 роки, 15–64 років, 16–59 років, 18 років і старші, 60 років і 

старші, 65 років і старші та їх питому вагу в загальній чисельності населення. 

Показники наведено в цілому по області, за типом місцевості, за 

адміністративно-територіальною ознакою. Дані щодо населення по містах та 

районах розподілені за місцем проживання, статтю та віком. Окремі показники 

наведено по Україні та її регіонах.  

 

 
 

 

 

 

 

“Чисельність наявного населення  

Черкаської області на 1 січня 2021 року” 

Cтатистичний збірник 

 

Містить дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць 

області, щільність розміщення населення на території області, чисельність 

наявного населення та складові його формування у 2020 році: народжуваність, 

смертність, міграційний рух. Інформація розподілена по містах, районах, 

селищах міського типу та сільській місцевості. 
 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
 
 

  31.05 40 

 
 
 

 

«Демографічна ситуація в Черкаській області» 

Експрес-випуск 

 

 Термін видання: 

 
щомісячно: 19.01, 19.02, 19.03, 20.04, 19.05, 

22.06, 20.07, 19.08, 21.09, 19.10, 19.11, 21.12 

 

 Термін видання: Кількість сторінок: 
 
 
 

 

  
16.07 80 



"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, ціни, наука. 
 

Термін видання: Кількість сторінок:  

  

щомісячно: 

06.01, 05.02, 05.03, 05.04, 

07.05, 04.06, 06.07, 05.08, 

06.09, 06.10, 05.11, 06.12 

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, 

послуги, зовнішня торгівля товарами. 
 
 

Термін видання: Кількість сторінок:  

  

щомісячно: 

06.01, 05.02, 05.03, 05.04, 

07.05, 04.06, 06.07, 05.08, 

06.09, 06.10, 05.11, 06.12 

30 

 


