
Пропонуємо до уваги статистичний збірник «Соціальний захист населення
Запорізької області у 2018 році». У виданні наведено інформацію щодо кількості
пенсіонерів, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, середнього розміру пенсій та надання соціальних послуг різним верствам
населення. Також у виданні висвітлено показники про кількість дітей, які знаходяться на
вихованні в сім’ях громадян, у будинках сімейного типу і прийомних сім’ях, мережу
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, захисту прав дітей.

Збірник сформовано за такими розділами: основні показники, пенсійне
забезпечення, соціальний захист населення, окремі порівняльні показники за регіонами
України та методологічні пояснення.

При підготовці збірника було використано дані державних статистичних
спостережень: «Чисельність та склад населення», «Зміна цін (тарифів) на споживчі
товари та послуги», «Обстеження підприємств з питань статистики праці», «Надання
населенню субсидій», «Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку», «Мережа та
діяльність дошкільних навчальних закладів», «Мережа та діяльність закладів освіти».

Крім того, було використано адміністративні дані Міністерства соціальної політики
України, Пенсійного фонду України, Державної судової адміністрації України,
Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної
адміністрації, Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації,
Служби у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації, Управління
молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації,
Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, Прокуратури
Запорізької області, Головного управління Національної поліції в Запорізькій області,
КУ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Запорізької обласної ради,
КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» Запорізької
обласної ради.



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Соціальні стандарти та гарантії у 2018 році
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Динаміка кількості домогосподарств, яким призначено субсидії (тис.од) 
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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 методологію формування статистичних
показників, які було використано при створенні збірника.

Дякуємо за увагу!

Сподіваємось на корисність 
наданої 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


