
Пропонуємо до уваги статистичний збірник «Діти, жінки та сім’я в Запорізькій області у 2018
році».

При підготовці збірника було використано дані державних статистичних спостережень:
«Чисельність та склад населення», «Природний рух населення (народження, смерті, шлюби,
розлучення)», «Основні показники, що характеризують демографічні процеси», «Мережа та
діяльність закладів освіти», «Наявність та рух житлового фонду», «Охорона атмосферного
повітря», «Економічна активність населення», «Обстеження умов життя домогосподарств»,
«Обстеження підприємств із питань статистики праці», «Річні національні рахунки», «Зміни цін
(тарифів) на споживчі товари (послуги)», «Утворення та поводження з відходами», «Надання
населенню субсидій», «Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку», «Виробництво та реалізація
промислової продукції».

Крім того, було використано адміністративні дані центральних та територіальних органів
виконавчої влади про соціальний захист населення, охорону здоров’я, освіту, культуру, фізичну
культуру і спорт, кримінальні правопорушення, кількість зареєстрованих безробітних, початок та
завершення будівництва.



Розподіл чисельності жінок за окремими віковими групами 
та типом поселень на 1 січня 2019 року
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Структура сукупних ресурсів домогосподарств у 2018 році
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Структура житла домогосподарств 
у листопаді 2018 року (відсотків)
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Розподіл населення за рівнем освіти в листопаді 2018 року
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Динаміка кількості дітей, які перебували влітку 
в дитячих закладах оздоровлення та 
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забруднення та виробничої техніки у 2018 році
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Розподіл одержувачів державної допомоги, наданої 
органами соціального захисту населення, за видом допомоги 

у 2018 році
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Динаміка питомої ваги певної соціально-демографічної групи серед осіб, які підозрювались 
у скоєнні злочинів (відсотків)
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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 збірника.

Сподіваємось на корисність 
викладеної інформації!

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, 69002, Україна
е-mail:  stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua

Дякуємо за увагу!


