Держстат
Головне управління статистики у Миколаївській області
Найбільш повні видання «Статистичний щорічник Миколаївської області» і
«Міста та райони Миколаївської області» містять ключові статистичні дані,
які надають можливість здійснити поглиблений аналіз соціального і економічного становища області та її адміністративно-територіальних одиниць у ретроспективі.

Вартість електронної
версії обох видань
разом 195 грн 16 коп.

Для оформлення замовлень на отримання статистичних збірників
необхідно звернутись до сектору поширення інформації, комунікацій
із користувачами та громадськістю:
каб. 32, тел. (0512) 500824, 0671493066

Основні географічні та економічні характеристики

Ринок праці

Доходи та умови життя

Розділ містить узагальнені відомості щодо основних соціальноекономічних показників області в абсолютному та відносному вимірах, надає географічну характеристику регіону, його питому вагу за
економічними показниками в Україні.

Наведено показники економічної активності, зайнятості та безробіття
населення, отримані за результатами вибіркового обстеження
населення (домогосподарств) з питань економічної активності. Також
вміщено дані зареєстрованого ринку праці. Поряд з
цим, включено показники
щодо кількості працівників,
розміру номінальної та
реальної заробітної плати,
використання
робочого
часу, умов праці працівників
тощо.

У розділ включено комплекс показників, які характеризують рівень
життя населення області: доходи і витрати, пенсії. Також представлено результати обстежень умов життя домогосподарств.

Населення та міграція
Наведено
дані
про
чисельність
наявного
та
постійного населення, його
розміщення на території
області,
статево-віковий
склад
населення,
народжуваність, смертність,
кількість
шлюбів
та
розлучень,
міграційні
процеси.

Культура, відпочинок, спорт і туризм
Пропонується статистична інформація про заклади культури, мистецькі школи, випуск друкованих видань, а також дані, що характеризують розвиток санаторно-курортного лікування, відпочинку, фізкультури і спорту, туризму в області.

Валовий регіональний продукт
Населені пункти та житло
У розділі відображені показники житлового фонду,
його обладнання, забезпеченості населення житлом,
а також відомості щодо
ветхого та аварійного житлового фонду.

Представлено валовий регіональний продукт та його складові,
зокрема випуск товарів та послуг, валова додана вартість. Дані наведено у цілому по області, у розрахунку на одну особу, за видами
економічної діяльності.

Правосуддя та злочинність
Розділ містить дані по виявленим злочинам за окремими видами,
про склад засуджених, їх розподіл за мірами покарання.

Освіта

Промисловість

Розділ вміщує широкий спектр показників щодо дошкільної, загальної
середньої,
професійно-технічної,
вищої освіти, а також щодо діяльності аспірантури та докторантури.

Капітальні інвестиції

Представлено дані
про обсяги реалізованої промислової
продукції,
індекси промислової продукції за
основними видами
діяльності,
виробництво окремих видів промислової продукції у натуральному виразі тощо.

Вміщено інформацію про фактично освоєні обсяги та структуру капітальних інвестицій, їх
склад за видами активів, джерелами фінансування, видами
економічної діяльності, а також
про індекси капітальних інвестицій.

Ціни

Охорона здоров’я та соціальний захист
Пропонує 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.

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство. Рибне господарство
Розділ пропонує актуальні показники щодо стану та тенденцій розвитку сільського господарства області: рослинництва та тваринництва, реалізацію сільськогосподарської продукції, матеріально-технічну
базу у сільській місцевості. Також відображено основні економічні показники щодо ведення рибного,
лісового та мисливського господарства.

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

Єдиний державний реєстр підприємств
та організацій України (ЄДРПОУ)
Інформація наведена за даними ЄДРПОУ у частині Миколаївської
області та пропонує відомості щодо кількості юридичних осіб за
містами та районами, організаційними формами.

Природні ресурси та навколишнє середовище
Інформація, розміщена у
розділі, відображає техногенне навантаження на
навколишнє
природне
середовище. Представлені
дані про викиди забруднюючих речовин в атмосферу,
скидання зворотних вод у
водні об’єкти, розміщення
небезпечних відходів, а
також використання водних
і земельних ресурсів.

Транспорт
Пропонує широкий спектр показників з
питань розвитку транспортної інфраструктури та діяльності операторів зв’язку.
Зокрема, наведена інформація про обсяги перевезення вантажів та пасажирів за
видами транспорту, шляхи сполучення
тощо.

Енергетика
Представлені показники, що характеризують використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти, потужність і
відпуск енергії за джерелами постачання.

Внутрішня торгівля

Наука та інновації
Наведено інформацію про обсяги
роздрібного товарообороту,
індекси
його
фізичного
обсягу, роздрібний
продаж за окремими товарними групами, а також дані
щодо обсягів та
структури оптового
товарообороту.

Діяльність підприємств

Будівництво
Представлено інформацію про обсяги виконаних будівельних робіт,
прийняття в експлуатацію житла та інших об’єктів соціальної сфери,
окремих виробничих потужностей тощо.

Зовнішньоекономічна діяльність

Пропонує показники за підсумками діяльності підприємствюридичних осіб за їх розмірами (великі, середні, малі, у т.ч. мікро).
Зокрема у розділ вміщено дані про кількість підприємств, зайнятих
та найманих працівників, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), а також фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, рентабельність (збитковість) їх операційної діяльності.

Міжрегіональні порівняння
Наведена порівняльна характеристика основних
економічних показників розвитку регіонів України.

Містить основні статистичні дані, що характеризують науковий потенціал області, витрати організацій на виконання наукових досліджень і розробок, стан інноваційної діяльності промислових підприємств.

соціально-

Представлено дані про
стан та розвиток зовнішньої торгівлі товарами та
послугами.
Відомості
надані по країнах світу,
за товарними групами та
за видами послуг. Також
пропонується інформація про іноземні інвестиції (акціонерний капітал),
вкладені в економіку
області, та інвестиції з
області в економіку
інших країн світу.

