Інтернет-нарада з користувачами на тему:
«Чисельність населення
та зміни адміністративно-територіального устрою області»

Термін проведення,
форма проведення

Питання, які
потребують
обговорення

Обґрунтування
проведення наради

Учасники наради

20.08.2021р.;
ZOOM-Конференція

•Новостворені райони у адміністративно-територіальному устрої
області;
•Поширення інформації щодо чисельності населення по новостворених
районах області;
•Поширення інформації щодо чисельності населення по сільських
населених пунктах об′єднаних територіальних громад області;
•Демографічні показники, які оприлюднюються на вебсайті Головного
управління статистики у Херсонській області у поточному році;

•Запити користувачів щодо чисельності населення по новостворених
районах та об′єднаних територіальних громадах області, поширення
відповідної статистичної інформації.

•працівники відділу обробки даних статистики населення та соціальної
статистики;
•директор КНП «Херсонський обласний інформаційно-аналітичний
центр медичної статистики» Херсонської обласної ради;
•директор Каховського міського інклюзивно-ресурсного центру;
•працівники управління охорони здоров'я Херсонської міської
територіальної громади;
•працівники Головного управління Пенсійного фонду України у
Херсонській області

Перелік питань та відповідей, які виникають у користувачів
Відповіді

Як змінився адміністративнотериторіальний устрій області
після набрання чинності постанови
ВР щодо утворення та ліквідації
районів?

•на Херсонщині ліквідовані 18 районів та утворені 5 нових
районів це Херсонський район до якого увійшли:
Херсонська міськрада, Білозерський, Олешківський та
частково Бериславський райони; Бериславський район, що
складається з Великоолександрівського, Високопільського,
Нововоронцовського та частини Бериславського районів;
до Генічеського увійшли Генічеський, Іванівський,
Нижньосірогозький та Новотроїцький райони, до
Каховського - Новокаховська міськрада, м.Каховка,
Каховський, Великолепетиський, Верхньорогачицький,
Горностаївський, Чаплинський та частина Бериславського
районів; до Скадовського - Голопристанська міськрада,
Голопристанський, Скадовський, Каланчацький райони.
•Більш детальну інформацію щодо адміністративнотериторіального устрою області можна отримати на сайті
ВР України (www.iportal.rada.gov.ua) у розділі «Ресурси» →
«Україна.АДМІН.ТЕР.УСТРІЙ»
→
«Довідники»
→
«Адміністративно-територіальний устрій України».

Для заповнення звітності про
діяльність інклюзивно-ресурсних
центрів щомісяця необхідні дані
щодо кількості дітей за віковими
групами? Чи можна їх отримати та
у який термін?

•Згідно плану державних статистичних спостережень дані
щодо чисельності постійного населення за статтю та віком
розраховуються 1 раз на рік, інформація станом на
01.01.2021р. отримана у ІІІ декаді червня п.р. Розрахунок
молодших вікових груп здійснюється за однорічними
групами. Для середніх та старших груп населення
розраховується за п’ятирічними інтервалами. На вебсайті
Головного управління статисти у Херсонській області
містяться дані щодо розподілу постійного населення за
окремими віковими групами за 2020 рік та попередні роки у
розділі «Статистична інформація» → «Демографічна та
соціальна статистика» → «Населення та міграція» → «Річні
дані». Або може бути надана за окремим запитом.

Коли можна отримати інформацію
щодо чисельності наявного
населення на початок року, та дані
щодо статево-вікового складу по
новоствореним районам?

•Відповідно до плану державних статистичних спостережень
термін оприлюднення остаточних даних щодо розрахункової
чисельності наявного населення на початок року після 26
травня 2021 року. Дані щодо розподілу постійного населення
за статтю та віком станом на 1 січня 2021року після 29 червня
п.р.

У зв’язку з необхідністю
проведення щеплень потрібні дані
щодо чисельності населення по
сільських населених пунктах та
об’єднаних територіальних
громадах області?

•Поширення вказаної інформації у Плані державних
статистичних спостережень на поточний рік не
передбачено. В зв'язку з цим дана інформація може бути
отримана за окремим запитом. Звертаємо Вашу увагу на те,
що поточні розрахунки (оцінки) чисельності населення по
областях, районах, міськрадах та міських населених
пунктах здійснюється згідно з Методикою проведення
розрахунків (оцінок) чисельності населення, затвердженою
наказом Держстату від 25.12.2014 № 402, а по сільських
населених пунктах – згідно з Методикою оцінки
(розрахунку) загальної чисельності наявного населення по
сільських населених пунктах, затвердженою наказом
Держкомстату від 06.05.2011 №111 (методики розміщені
на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у
розділі «Методологія та класифікатори»/ «Статистична
методологія»/ «Населення та міграція»).

Які демографічні показники
оприлюднюються на вебсайті
Головного управління статистики у
Херсонській області у поточному
році?

•У розділі «Статистична інформація» → «Демографічна та
соціальна статистика» → «Населення та міграція» → «Дані
за період з початку року» - оприлюднено щомісячні дані
щодо: -чисельності населення; -формування приросту
(скорочення)
чисельності
населення;-кількість
живонароджених,
померлих;-кількість
померлих
за
причинами смерті;-кількість прибулих, вибулих.
•А також у розділі «Експрес-випуски» → «Демографічна та
соціальна статистика» → «Населення та міграція» →
«Демографічна
ситуація»
щомісяця
оновлюється
інформація.

Для аналізу чисельності населення
необхідні дані з 1990 року. Де
можна з ними ознайомитись?

•На вебсайті Головного управління статисти у Херсонській
області розміщені дані щодо чисельності населення у
розділі «Статистична інформація» → «Демографічна та
соціальна статистика» → «Населення та міграція» → «Річні
дані» → «Населення (1990–2020рр.)»
•Крім того більш детальну інформацію щодо чисельності
населення та демографічних процесів можна отримати за
посиланням: (www.ukrstat.gov.ua) у розділі «Населення
України» → «Банк даних» → «Статистика населення
України» → «Тематичні розділи»:
•Розміщення населення;
•Чисельність і склад населення;
•Демографічні процеси і відтворення.

Контактні дані про можливість отримання консультації:
Відділ обробки даних статистики населення
та соціальної статистики
за телефоном: (0552) 226069

