
Колектив Головного управління статистики у Запорізькій області сподівається, що видання буде корисним і 
зацікавить керівників, фахівців, наукових працівників, студентів та широке коло читачів.



ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Розділ містить інформаці ю щодо чисельності наявного населення за типом поселень та постійного населення за статтю,
окремими віковими групами по містах та районах. Крі м того наведено відомості про середню очікувану тривалість життя при
народженні за статтю, а також кількість зареєстрованих шлюбів за віком жінки і типом поселень, кількість зареєстрованих
розлучень за тривалістю шлюбу по містах та районах.

Чисельність жінок за окремими віковими групами
та типом поселень на 1 січня 2018 року
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Також у розділі наведено кількість живонароджених за статтю, типом поселень та місяцями реєстрації народжень, віком матері,
у матерів, які не перебували в зареєстрованому шлюбі, по містах та районах, коефіцієнти народжуваності за віком матері і
типом поселень, кількість мертвонароджених та померлих у перинатальному періоді, кількість померлих дітей у віці до 1 року
за кількістю прожитих днів, місяців і статтю по містах та районах, коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року за статтю та
причинами смерті, кількість померлих (у т.ч. у віці до 1 року) за причинами смерті, коефіцієнти смертності за основними
віковими групами і причинами смерті, смертність жінок від причин, що пов'язані з вагітністю, пологами та ускладненнями
післяпологового періоду.

Кількість живонароджених за віком матері в 2017 році

25–29 30–34 20–24 35–39
15–19 40–44 вік не вказано 45–49
молодші 15 50–54

Смертність дітей за причинами смерті в 2017 році

Інші хвороби
Зовнішні причини захворюваності та смертності
Новоутворення
Хвороби нервової системи
Хвороби системи кровообігу
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
Хвороби органів дихання

(до загальної кількості живонароджених; відсотків) (до загальної кількості дітей у віці 0-17 років; відсотків)



ЗАЙНЯТІСТЬ ЖІНОК ТА МОЛОДІ

Розділ містить інформаці ю щодо розподілу домогосподарств за наявністю працюючих осіб у їх складі, економічної активності
населення у віці 15–70 років, кількості зареєстрованих безробітних, працевлаштування жінок по містах та районах,
середньооблікової кількості штатних працівників-жінок за видами економічної діяльності.
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у 2016–2017 роках
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Середньооблікова кількість штатних працівників-жінок

за видами економічної діяльності в 2017 році
(до середньооблікової кількості штатних працівників

відповідного виду діяльності; відсотків)
(до загальної кількості населення

у віці 15–70 років; відсотків)



Також у розділі розмі щено інформаці ю щодо умов праці жінок, пільг та компенсацій жінкам за роботу зі шкідливими умовами
праці, кількості жінок, які мають право на пенсі ю за віком на пільгових умовах, за видами економічної діяльності і по містах та
районах.
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перевищення гігієнічних нормативів за окремими шкідливими 

виробничими факторами на 31 грудня 2017 року

(до облікової кількості штатних працівників-жінок; відсотків)

Кількість штатних працівників-жінок, які за роботу зі 
шкідливими умовами праці мають право

на пільги та компенсацій на 31 грудня 2017 року

(до облікової кількості штатних працівників-жінок; відсотків)
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(додаток 2  )
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харчування

Отримання молока або інших рівноцінних 
продуктів

Доплати за умови праці

Скорочений робочий тиждень

Додаткові відпустки, передбачені 
колективною угодою (договором)

Додаткові відпустки згідно зі Списком 
(додаток 1  )1

2

___________________
1 Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість
працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку.
2 Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-
емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і
геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову
відпустку за особливий характер праці.



ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

У розділі наведено відомості щодо доходів та витрат населення, індексів споживчих цін, структури сукупних ресурсів та витрат
домогосподарств, розподілу домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів, споживання
продуктів харчування в домогосподарствах і енергетичної цінності спожитих продуктів за типом поселень та кількістю дітей, а
також середньомісячної заробітної плати штатних працівників по містах і районах, за статтю та видами економічної діяльності,
середнього розміру місячної пенсії, призначеної окремим категоріям населення.

Структура сукупних ресурсів домогосподарств у 2017 році
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на одне домогосподарство; відсотків)



Середньомісячна номінальна заробітна плата

штатних працівників-жінок за окремими

видами економічної діяльності

(до середньомісячної заробітної плати чоловіків; відсотків)
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
У цьому розділі представлено інформацію щодо лікувально-профілактичної допомоги, випадків захворювань дітей та жінок.

Динаміка кількості уперше в житті зареєстрованих 
випадків захворювань у дітей 

(на 100 тис. осіб постійного 
населення  у віці 0-17 років; од)

Динаміка кількості хворих дітей з уперше  в житті 
встановленим діагнозом за окремими видами захворювань 
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Структура абортів за віком жінки в 2017 році 

(до загальної кількості абортів; відсотків)
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Захворюваність жінок на злоякісні новоутворення
за окремими локалізаціями 

(на 100 тис. жінок; осіб)
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ЖИТЛОВІ УМОВИ

Житловий фонд за типом поселень

(на кінець року; млн.м2 загальної площі)
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У розділі міститься інформація щодо житлового фонду та обладнання житлового фонду за типом поселень, характеристики
житла домогосподарств, прийняття в експлуатацію житла по містах та районах.



Характеристика житла домогосподарств

(до загальної кількості домогосподарств; відсотків)
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ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ 
У розділі наведено інформацію щодо розподілу населення за рівнем освіти, мережі та контингента дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та санаторних і спеціальних шкіл-інтернатів.

Кількість осіб, які навчалися 
в навчальних закладах у 2017 році

(до загальної кількості осіб, що навчаються; відсотків)
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Динаміка кількості дівчат та жінок 
серед відвідувачів навчальних закладів 

(тис. осіб)
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Кількість осіб, які були випущені 
навчальними закладами у 2017 році

(тис. осіб)
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Розподіл населення за рівнем освіти в 2017 році*

____________
* За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств

Повна вища
Професійно-технічна
Неповна вища
Повна загальна середня
Не мають початкової загальної та неписьменні
Базова загальна середня
Початкова загальна середня
Базова вища

(до чисельності постійного 
населення у віці 6 років і старші; відсотків )



КУЛЬТУРА ТА ВІДПОЧИНОК
У розділі розмі щено інформаці ю щодо кількості бібліотек та театрів для дітей і юнацтва, шкіл естетичного виховання, дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку, дитячих санаторіїв.

Динаміка кількості бібліотек для дітей та юнацтва

(на кінець року; од)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2010 2014 2015 2016 2017
Усього Для дітей Для юнацтва

Школи естетичного виховання в 2017/18 навчальному році

Кількість шкіл, од

Дитячі музичні  школи

Дитячі школи мистецтв

Дитячі художні школи

Кількість учнів, осіб



Кількість дітей, оздоровлених протягом тривалого часу
в санаторно-курортних та оздоровчих закладах
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ВИРОБНИЦТВО СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ  
У розділі представлено інформацію щодо основних показників
забруднення атмосферного повітря та викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря.

Виробництво окремих видів продукції
харчової промисловості

(тис. т)
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ДОВКІЛЛЯ

У розділі наведено інформаці ю щодо виробництва основних
видів продукції харчової промисловості та основних видів
товарів легкої промисловості.

ВИРОБНИЦТВО СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ  

Щільність викидів забруднюючих речовин (без вуглецю 
діоксиду) в атмосферне повітря від стаціонарних та 

пересувних джерел забруднення і виробничої техніки в 
розрахунку на 1 км² території 

(т)

– більше 300

– від 0,1 до 1– від 11 до 300

– від 1 до 10

– 0,0



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
У розділі представлено інформаці ю щодо соціально вразливих верств населення: сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування і надання їм соціальних послуг.

Динаміка кількості домогосподарств, 
яким призначені субсидії
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На житлово-комунальні послуги
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Для придбання скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива

Кількість дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування                                                                    
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Із загальної кількості перебувають під опікою чи 
піклуванням

(на кінець року; осіб)
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Кількість усиновлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування за громадянством

усиновлювачів

(осіб)
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Громадяни України Громадяни інших держав

Кількість дітей, які перебували в центрах соціально-
психологічної реабілітації, за типом поселень та статтю 

в 2017 році
(осіб)
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Міські 
поселення 

Сільська 
місцевість



АНТИСУСПІЛЬНІ ПРОЯВИ СЕРЕД ЖІНОК ТА МОЛОДІ
У розділі наведено інформаці ю щодо кількості жінок та дітей, які підозрювались у скоєнні злочинів, кількості жінок та дітей,
засуджених за окремі види злочинів, кількості та складу дітей, які знаходились на обліку в підрозділах превентивної діяльності з
ювенальної превенції.

Питома вага жінок, які підозрювались у скоєнні злочинів

(до загальної кількості підозрюваних у скоєнні злочинів; відсотків)

Питома вага дітей, які підозрювались у скоєнні злочинів

(до загальної кількості підозрюваних у скоєнні злочинів; відсотків)
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Розподіл засуджених осіб за окремими видами скоєних ними злочинів у 2017 році

(до загальної кількості засуджених осіб відповідної соціальної групи)
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Злочини, пов’язані з наркотичними засобами або психотропними речовинами чи прекурсорами
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

Методологічні пояснення містять джерела інформації,
основні нормативно-методологічні документи та статистичні
класифікатори, що використовувались для розробки
статистичних даних і методологі ю формування статистичних
показників, які було використано при створенні збірника.

Дякуємо за увагу!

Сподіваємось, що Вас зацікавила викладена в збірнику 
інформація!

Більш детальну інформацію щодо статистичної  методології, 

вмісту збірника 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, 69600, Україна

е-mail:  stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua


