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ПЕРЕДМОВА
Статистичний збірник містить дані щодо чисельності, статево-вікового
складу постійного населення області, демографічного навантаження на
населення у віці 15–64 та 16–59 років і середнього віку населення.
Дані характеризують ситуацію на початок 2018 та 2019 років. Окремі
показники також наведено в динаміці.
Для зручного користування всю інформацію сформовано за відповідними
розділами. Основні методологічні пояснення щодо порядку формування
статистичних показників, методики їх розрахунку, особливостей збору,
розробки та сфери охоплення наведено наприкінці збірника.
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не
має сенсу або недоцільне
Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою
складових пояснюється округленням даних при електронній обробці інформації.
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