Основні географічні та економічні характеристики

Освіта

Надає геополітичну характеристику області, а також узагальнені відомості по основних соціально-економічних показниках
регіону в абсолютному та відносному вимірах, відображає їх
питому вагу в Україні.

Розділ містить дані щодо стану загальної середньої, професійнотехнічної та вищої освіти, а також інформацію щодо підготовки аспірантів та докторантів.

Із кількості зареєстрованих релігійних
організацій на 1 січня 2018р.
налічувалось: православних – 453,
католицьких – 21, протестантських – 298,
громад іудейського віросповідання – 9,
громад мусульман – 11, організацій
східних культів – 1, інших організацій – 6.

На початок 2017/18 навчального року у
самостійних коледжах та училищах навчалось
96 інвалідів і 124 дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування (віком
до 18 років); університетах – відповідно 252 і
169 осіб.

Доходи та умови життя

Ринок праці

У розділ включено дані про
доходи та витрати населення,
наведено їх склад та структуру.
Також представлено окремі
показники доходів та витрат
домогосподарств, отримані за
результатами проведених вибіркових обстежень умов їх життя.

Збірник пропонує широкий спектр
статистичних показників соціальноекономічного стану Миколаївської
області у 2010–2017 роках.
Статистична інформація згрупована
у 19 розділів.
Дані розподілені за адміністративнотериторіальною ознакою та видами
економічної діяльності згідно
КВЕД-2010.

Охорона здоров’я та соціальний захист
Наведено актуальні показники
охорони здоров’я, зокрема щодо мережі та кадрів медичних
закладів, захворюваності населення за окремими видами
хвороб, а також соціального
захисту
малозабезпечених
верств населення.

Правосуддя та злочинність
Містить інформацію
про кількість виявлених злочинів за
окремими видами,
склад засуджених, їх
розподіл за мірами
покарання.

Наведено
показники,
які
характеризують зайнятість та
безробіття, обсяги номінальної та
реальної
заробітної
плати
працівників.
Крім
того,
представлені адміністративні дані
державної служби зайнятості
щодо
стану
зареєстрованого
ринку праці.

Населені пункти та житло
Пропонуються
до
уваги
показники
житлового фонду,
забезпеченості населення житлом, обладнання житлового
фонду.

Навколишнє середовище

Населення
Містить
дані
щодо чисельності
наявного
населення, його
природного
та
міграційного
руху.

Містить показники, які характеризують
викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря за видами економічної
діяльності, видами забруднюючих речовин тощо.

Промисловість
Представлено
статистичні
дані
про індекси промислової продукції за
основними видами
діяльності галузі.

Єдиний державний реєстр підприємств
та організацій України (ЄДРПОУ).
Миколаївська область
Наведені дані щодо
кількості
юридичних
осіб у Миколаївській
області за містами та
районами та організаційними
формами
господарювання.

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство

Ціни
Висвітлює індекси споживчих цін (ІСЦ) по Україні
та області, динаміку ІСЦ
на основні групи товарів
та послуг, а також індекси
цін реалізації продукції
сільського господарства
сільськогосподарськими
підприємствами області.

Вміщено актуальні показники, що характеризують рослинництво, тваринництво,
реалізацію продукції сільського господарства Миколаївщини. Також відображено
основні економічні показники рибного, лісового та мисливського господарства.

Внутрішня торгівля

Транспорт
Пропонує дані про
обсяги перевезення
вантажів та пасажирів
за видами транспорту,
довжину шляхів загального
сполучення,
дорожньо-транспортні
пригоди тощо.

Наведено
інформацію
про обсяги роздрібного
товарообороту за містами та районами, індекси
його фізичного обсягу за
товарними
групами,
роздрібний
продаж
окремих товарних груп,
а також дані щодо обсягів та структури оптового
товарообороту.

Зовнішньоекономічна діяльність
Вміщено характеристику стану
та розвитку зовнішньої торгівлі
товарами та послугами. Відомості подаються по країнах світу, за
товарними групами та за основними видами послуг. Також
пропонується інформація про
іноземні інвестиції (акціонерний
капітал), вкладені в економіку
області, та інвестиції з області в
економіку інших країн світу.

Валовий регіональний продукт
Представлено
інформацію щодо
індексів фізичного
обсягу
валового
регіонального
продукту,
його
обсягу у фактичних
цінах та у розрахунку на одну особу.

Капітальні інвестиції та будівництво
Надає інформацію про
освоєння
капітальних
інвестицій, прийняття в
експлуатацію окремих
виробничих потужностей, обсяги виконаних
будівельних робіт, індекси будівельної продукції
тощо.

Міжрегіональні порівняння
Надається
інформація
щодо основних соціально економічних показників стану та
тенденцій
розвитку
регіонів
України.

