
 
 

 
 

 
Календар оприлюднення прес-випусків Головного управління статистики 

 у Черкаській області у 2022 році 
 

Назва прес-
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 

Населення та міграція 

Чисельність 

населення області 

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

(11.21) (12.21) (01.22) (02.22) (03.22) (04.22) (05.22) (06.22) (07.22) (08.22) (09.22) (10.22) 

Формування 
чисельності 
населення 

  29          

  (2021)          

Народжуваність 
  30          
  (2021)          

Тривалість життя та 
середній вік 

населення області 

       26     

       (2021)     

До Міжнародного 
жіночого дня 

  03          

До Дня матері     05        

До Дня молоді        10     

Ринок праці 

Оплата праці та соціально-трудові відносини 

Заробітна плата 

штатних  
працівників 

 03 03 04 05 03 04 03 02 04 03 05 

 (12.21) (01.22) (02.22) (03.22) (04.22) (05.22) (06.22) (07.22) (08.22) (09.22) (10.22) 

Соціальний захист 

До Дня захисту дітей     30        



 

Назва прес-випуску 

Дата оприлюднення 
Період, за який підготовлено прес-випуск 

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

Освіта 

Вища та фахова 
перед вища освіта на 

Черкащині (на 
початок 2021/22 

навчального року) 

    10        

    (2021)        

Підготовка наукових 
кадрів на Черкащині 

    10        

    (2021)        

Загальна середня 
освіта на Черкащині 

(на початок 2021/22 
навчального року) 

   27         

   (2021)         

Професійна 
(професійно-

технічна) освіта на 
Черкащині у 2021 

році 

   27         

   (2021)         

Дошкільна освіта на 

Черкащині 

     03       

     (2021)       

До Дня працівників 
освіти 

        30    

Доходи та умови життя 

Ресурси та витрати 
домогосподарств 

 11   27  07 23   04  

 (ІІІкв. 
2021) 

  (IV кв. 
2021) 

 
(2021) 

(І кв. 
2022) 

  (ІІ кв. 
2022) 

 

Витрати на 
харчування в 
домогосподарствах 

 11   27  07 23   04  

 (ІІІкв. 
2021) 

  (IV кв. 
2021) 

 
(2021) 

(І кв. 
2022) 

  (ІІ кв. 
2022) 

 

Споживання 
продуктів 
харчування в 
домогосподарствах 

      08      

      (2021)      



Назва прес-випуску 

Дата оприлюднення 

Період, за який підготовлено прес-випуск 

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

До Міжнародного дня 
сім’ї 

  
  12        

До Всесвітнього дня 
без тютюну 

    30        

Економічна статистика 

Національні рахунки 

Доходи та витрати 
населення області 
(попередні дані) 

    04        

    (2021)        

Економічна діяльність 

Діяльність підприємств 

Основні показники 
діяльності малих 
підприємств 
(попередні дані)  

     29       

     (2021)       

Основні показники 
діяльності 
підприємств-
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності  
(попередні дані) 

      01      

      (2021)      

Про діяльність 
суб’єктів 
господарювання 
(остаточні дані) 

          04  

          (2021)  

Послуги 

Обсяг реалізованих 
послуг в економіці 
області 

  14          

  (2021)          

Внутрішня торгівля 

Роздрібна торгівля 
підприємств області 

  31   17   19   19 

  (2021)   
(І кв. 

2022) 
  

(І пів. 

2022) 
  

(9 міс. 

2022) 



Назва прес-випуску 

Дата оприлюднення 

Період, за який підготовлено прес-випуск 

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

Оптова торгівля 

підприємств області 

   08         

   (2021)         

Продаж товарів 

вітчизняного 

виробництва 

   27         

   (2021)         

Роздрібна торгівля 

одягом  

    04        

    (2021)        

Торгівля 

фармацевтичними 

товарами  

    10        

    (2021)        

Торгівля пальним 
    20        

    (2021)        

Продаж продовольчих 

товарів в області 

   20     20    

   (2021)     
(І пів. 

2022) 
   

Торгівля м’ясом та 

м’ясопродуктами 

     22       

     (2021)       

До Дня працівників 

торгівлі 
      28      

Капітальні інвестиції 

Інвестиційне 

забезпечення 

економіки області 

     01; 15   01   01 

     

(1 кв. 

2022); 

(2021) 

 

  
(І пів. 

2022) 
  

(9 міс. 

2022) 

Промисловість 

Промислове 

виробництво 

 01 03; 31  03; 31  04 02 01 03 01 01 

 (01-12.21) 
(01.22); 

(01-02.22) 
 

(01-03.22); 

(01-04.22) 
 (01-05.22) (01-06.22) (01-07.22) (01-08.22) (01-09.202) (01-10.22) 



Назва прес-випуску 

Дата оприлюднення 

Період, за який підготовлено прес-випуск 

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

Реалізація 

промислової 

продукції  

10 07 11 06 10 06 11 05 07 05 07 07 

(01-11.21) (01-12.21) (01.22) (01-02.22) (01-03.22) (01-04.22) (01-05.22) (01-06.22) (01-07.22) (01-08.22) (01-09.22) (01-10.22) 

До Дня хіміка     26        

До Дня працівників 

легкої промисловості 
     09       

До Дня 

машинобудівника 
        22    

До Дня працівників 

харчової 

промисловості 

         13   

До Дня енергетика             20 

Будівництво 

Виробництво 

будівельної продукції 

(за остаточними 

даними) 

  10          

  (2021)          

Житлове будівництво 

в області 

 28   27   26   25  

 (2021)   
(1 кв. 

2022) 
  

(І пів. 

2022) 
  

(9міс. 

2022) 
 

До Дня будівельника        11     

Сільське, лісове та рибне господарство 

Підсумки збору 

врожаю  

   28         

   (2021)         

Тваринництво 

Черкащини 

    27        

    (2021)        

До Дня працівників 

сільського 

господарства 

 

         18  



Назва прес-випуску 

Дата оприлюднення 

Період, за який підготовлено прес-випуск 

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

Енергетика 

Використання енергії 

та палива у 

Черкаській області  

     24       

     (2021)       

Транспорт 

Підсумки роботи 

транспорту  

    20        

    (2021)      
  

До Дня автомобіліста 

і дорожника 

  
       27   

Туризм 

До Всесвітнього дня 

туризму  

      
  23   

 

Зовнішньоекономічна діяльність  

Зовнішня торгівля 

товарами та 

послугами області 

 16   18   17   16  

 
(2021)   

(1кв. 

2022) 
  

(1пів. 

2022) 
  

(9міс. 

2022) 
 

Співробітництво 

Черкащини з 

країнами ЄС 

  04          

  (2021)          

Експорт зернових 

культур 

підприємствами 

області 

          21  

 
         

(9 міс. 

2022) 
 

Експорт олійних 

культур 

підприємствами 

області 

 22           

 
(2021)           

До Дня Європи     19        



Назва прес-випуску 

Дата оприлюднення 

Період, за який підготовлено прес-випуск 

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

Багатогалузева статистична інформація 

Комплексна статистика 

Підсумки соціально-

економічного 

становища м.Черкаси 

10 07 11 06 10 06 11 05 07 05 07 07 

(11.2020) (12.2020) (01.22) (02.22) (03.22) (04.22) (05.22) (06.22) (07.22) (08.22) (09.22) (10.22) 

До Дня працівників 

статистики 
           01 

 

 

 


