
Пропонуємо до уваги статистичний бюлетень «Дитячі
заклади оздоровлення та відпочинку в Запорізькій області
влітку 2019 року», в якому інформацію згруповано за видами
та типами дитячих закладів, по містах та районах області.
Також у виданні наведено окремі порівняльні показники за
регіонами України.

При підготовці бюлетеня було використано дані
державних статистичних спостережень та адміністративні дані
Департаменту соціального захисту населення Запорізької
обласної державної адміністрації.



ДИТЯЧІ ЗАКЛАДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБЛАСТІ
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ДИТЯЧІ ЗАКЛАДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ ПО МІСТАХ ТА РАЙОНАХ
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ОКРЕМІ ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ
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Методологічні пояснення містять джерела інформації,
основні нормативно-методологічні документи та статистичні
класифікатори, що використовувались для розробки
статистичних даних і методологію формування статистичних
показників, які було використано при створенні бюлетеня.

Дякуємо за увагу!

Сподіваємось на корисність 
викладеної інформації!

Більш детальну інформацію щодо статистичної
методології, вмісту бюлетеня та інших видань з питань
демографічної і соціальної статистики можна отримати в
управлінні аналізу даних демографічної та соціальної
статистики за телефонами:
(061) 787-66-79; (050) 132-92-13.

З питань придбання видань пропонуємо звертатися до
управління поширення інформації та комунікацій за
телефонами:
(061) 787-66-25; (050) 132-92-04

Головне управління статистики у Запорізькій області
пр. Соборний, 75, 
м. Запоріжжя, 69002, Україна
е-mail:  stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ


