Перелік статистичних видань, які можуть бути підготовлені та надані на платній основі
Головним управлінням статистики у Кіровоградській області у 2017 році
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1. БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
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Комплексні статистичні видання
1

Статистичний збірник
“Кіровоградщина в
цифрах” у 2016 році

Збірники
Збірник містить широкий спектр статистичних показників, які
характеризують соціально-економічне становище області у 2016 році
порівняно з попередніми роками. Статистичні показники розподілені за
видами економічної, промислової (будівельної) діяльності, видами
продукції, організаційними формами. Окремі показники наведено у
розрізі міст і районів. Збірник сформовано за розділами статистики, до
всіх розділів надано методологічні пояснення.
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Статистичний
щорічник
Кіровоградської
області за 2016 рік

Соціальне і
економічне становище
Кіровоградської
області
Основні
макроекономічні
показники соціальноекономічного
розвитку
Кіровоградської
області
Про соціальноекономічне становище
Кіровоградської
області

3
Збірник містить широкий спектр статистичних показників соціальноекономічного становища області, які наведено в динаміці за 2000, 2005,
2010, 2014–2016 роки. Статистичні показники розподілені за видами
економічної або промислової (будівельної) діяльності, видами продукції,
організаційними формами. Значна кількість показників наведена у
розрізі районів та міст обласного значення. В окремі розділи виділено
основні геополітичні та економічні характеристики області та
міжрегіональні зіставлення. При підготовці збірника використано
інформацію за результатами держстатспостережень, а також матеріали
структурних
підрозділів
Кіровоградської
обласної
державної
адміністрації та територіальних органів міністерств і відомств України в
області. До всіх розділів надано методологічні пояснення.
Бюлетені
Бюлетень містить оперативні дані про основні показники соціальноекономічного розвитку області у порівнянні з попередніми періодами.
Інформацію у бюлетені наведено за видами економічної діяльності та у
розрізі міст і районів. Бюлетень сформовано у вигляді таблиць.
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щомісяця
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1044,00

щомісяця
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28,00

336,00

щомісяця

12

69,00

828,00

Бюлетень містить значну кількість макроекономічних показників
соціально-економічного розвитку області за звітний період, а також у
динаміці з 2010 року.

Економічна доповідь
Доповідь містить аналітичні матеріали (за оперативними даними) про
основні показники соціально-економічного розвитку області. Дані
наводяться як у порівнянні з попереднім періодом звітного року, так і з
відповідним періодом попереднього року. Аналітичні матеріали доповіді
доповнені графіками, діаграмами, таблицями.
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Регіональна статистика
1

1

Статистичний збірник
“Регіони
Кіровоградської
області у 2016 році”

Соціальне і
економічне становище
міст та районів
Кіровоградської
області

Збірник
Збірник містить широкий спектр статистичних показників, які
характеризують соціально-економічне становище міст та районів області
у 2016 році. Значна кількість показників у збірнику представлені у
динаміці за 2010–2016 роки. Уся статистична інформація у збірнику
наведена у розрізі міст і районів Кіровоградської області.
Бюлетень
Бюлетень містить дані про основні показники соціально-економічного
розвитку територій області у порівнянні з попередніми періодами. Уся
статистична інформація у бюлетені наведена у розрізі міст і районів
Кіровоградської області. Бюлетень містить статистичні показники за
якими здійснюється оцінка соціально-економічного розвитку районів і
міст області.

2. ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА
Доходи та умови життя
1

Витрати і ресурси
домогосподарств
Кіровоградської
області у 2015 році
(за матеріалами
вибіркового
обстеження)

Збірники
Збірник містить детальний аналіз річних даних вибіркового обстеження
умов життя домогосподарств області у 2015 році порівняно з 2014 роком.
Наведено інформацію щодо життєвого рівня населення, його
характеристики за структурою доходів, витрат і ресурсів, дані щодо
споживання продовольчих, непродовольчих товарів і послуг залежно від
рівня матеріальної забезпеченості, чисельного складу домогосподарства,
наявності в ньому дітей, працюючих осіб та за іншими соціальноекономічними ознаками. Також наводяться показники диференціації
населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту із
застосуванням різних критеріїв. Основні показники подано в цілому по
області, за місцем проживання домогосподарств (міські поселення та
сільська місцевість). Збірник містить методологічні пояснення,
визначення основних понять і термінів, а також характеристику якості
оцінок окремих показників.
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березень
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2
Споживання
продуктів харчування
в домогосподарствах
Кіровоградської
області у 2014–2015
роках (за матеріалами
вибіркового
обстеження)

Стан здоров’я
населення
Кіровоградської
області у 2016 році (за
матеріалами
вибіркового
обстеження)

Основні соціальнодемографічні
характеристики
домогосподарств
Кіровоградської
області у 2015–2017
роках (за матеріалами
вибіркового
обстеження)

3
Збірник містить інформацію щодо середньодушового споживання
продуктів харчування за місяць, а також дані показників енергетичної
цінності і вмісту поживних речовин у середньодобовому раціоні однієї
особи по продуктах харчування, спожитих у домогосподарстві області за
2014-2015 роки. Споживання основних продуктів харчування
висвітлюється як в цілому по області, так і за місцем проживання
домогосподарств (міські поселення та сільська місцевість), за їх типами,
у групуваннях домогосподарств за рівнем середньодушових показників
матеріальної забезпеченості, за доцільними (10%-ми) групами. Надано
методологічні пояснення, визначення основних понять і термінів, а
також характеристику якості оцінок окремих показників.
Збірник містить підсумки опитування членів домогосподарств області у
2016 році порівняно з 2015 роком щодо самооцінки стану здоров’я,
наявності хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям, впливу
захворювань на повсякденну працездатність та життєву активність.
У збірнику наведена інформація щодо рівнів доступності медичної
допомоги, можливості придбання ліків і медичного приладдя, а також
причин, з яких вони виявилися недоступними. Збірник містить
показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому; дані
щодо розповсюдження тютюнокуріння серед населення у віці 12 років і
старшому. Надано методологічні пояснення, визначення основних
понять і термінів, а також характеристику якості окремих показників.
Збірник містить інформацію щодо складу та типів домогосподарств
області у 2017 році порівняно з 2015-2016 роками (за місцем
проживання, за наявністю та кількістю дітей, дорослих осіб у складі
домогосподарств, за наявністю працюючих осіб тощо), їхніх житлових
умов, наявності та використання земельних ділянок, худоби, птиці та
бджіл, а також щодо рівня освіти та статусу зайнятості членів
домогосподарств та їхні антропометричні дані. Збірник також містить
підсумки опитування щодо ступеня задоволення домогосподарств своїми
житловими умовами. Надано методологічні пояснення, визначення
основних понять і термінів.
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Самооцінка
домогосподарствами
Кіровоградської
області рівня своїх
доходів у 2016 році
(за матеріалами
вибіркового
обстеження)

Витрати і ресурси
домогосподарств
Кіровоградської
області (за
матеріалами
вибіркового
обстеження)

Соціально-економічне
становище
домогосподарств
Кіровоградської
області у 2015 році
(за матеріалами
вибіркового
обстеження)
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4
Збірник містить підсумки опитування домогосподарств щодо
суб'єктивного визначення рівня достатності їхніх доходів для
задоволення основних потреб, інформацію щодо соціальної
самоідентифікації домогосподарств (заможні, представники середнього
класу, небідні, але ще не представники середнього класу, бідні), а також
щодо обмежень споживчих можливостей окремих груп домогосподарств
через нестачу коштів. У збірнику наведено результати опитування щодо
серпень
найбільш значущих для домогосподарств суспільних та особистих
цінностей, оцінки домогосподарствами змін їх матеріального стану у
2016 році, очікування стосовно перспектив зміни свого економічного
стану та економіки України в цілому у 2017 році. Надано методологічні
пояснення, визначення основних понять і термінів, а також
характеристику якості оцінок окремих показників.
Бюлетень
Бюлетень містить щоквартальні підсумки вибіркового обстеження умов
життя домогосподарств. Наведено інформацію щодо життєвого рівня
населення, його характеристики за структурою доходів, витрат і
ресурсів, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих
товарів і послуг залежно від матеріальної забезпеченості. Основні щокварталу
показники подано в цілому по області. У бюлетені наведені стислі
методологічні пояснення щодо програми обстеження та системи
показників, які характеризують життєвий рівень населення, а також
визначення основних понять і термінів.
Економічні доповіді
Доповідь містить аналіз даних щодо загальної характеристики
домогосподарств області: його складу, характеристики за структурою
доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих,
непродовольчих товарів та послуг в залежності від рівня матеріальної
лютий
забезпеченості, чисельного складу домогосподарства, наявності в ньому
дітей, працюючих осіб та за іншими соціально-економічними ознаками.
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Самооцінка населенням Кіровоградської
області стану здоров’я
та рівня доступності
окремих видів медичної допомоги у 2016
році (за матеріалами
вибіркового
обстеження)
Самооцінка домогосподарствами Кіровоградської області
рівня своїх доходів у
2016 році (за матеріалами вибіркового
обстеження)

3
Доповідь містить аналіз даних щодо самооцінки здоров’я та рівня
захворюваності населення в цілому по області, доступності медичної
допомоги, можливості придбання лікарських препаратів та медичного
приладдя.

Соціально-демографічні характеристики
домогосподарств
Кіровоградської
області у 2017 році (за
матеріалами вибіркового обстеження)

Доповідь містить аналіз даних щодо загальної характеристики
домогосподарств в цілому по області: його складу, житлових умов,
наявності та використання земельних ділянок, худоби та птиці;
антропометричних даних, рівнів освіти та статусів зайнятості його
членів.

Доповідь містить аналіз даних щодо суб’єктивного визначення
домогосподарствами в цілому по області рівня достатності своїх доходів
для задоволення основних потреб, інформацію щодо обмежених
споживчих можливостей окремих груп домогосподарств через нестачу
коштів (консенсусну позбавленість), а також щодо очікувань
домогосподарств стосовно перспектив зміни у наступні 12 місяців свого
економічного становища та економіки України в цілому.
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серпень
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травень

1

53,00
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Культура
1

Заклади культури та
мистецтва в
Кіровоградській
області у 2016 році

Бюлетень
Статистичний бюлетень містить основні статистичні показники про
мережу та діяльність закладів культури та мистецтва області в розрізі
міст та районів, забезпеченість населення закладами культури.
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Стан оплати
населенням області
житлово-комунальних
послуг у грудні 2016
року
Стан оплати
населенням області
житлово-комунальних послуг у
____________(місяць)
2017 року
Житловий фонд
Кіровоградської
області у 2016 році

Бюлетені
Статистичний бюлетень містить показники про рівень оплати
населенням житлово-комунальних послуг, заборгованість населення з
оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг, cтан погашення
населенням реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні
послуги у 2016 році в розрізі міст та районів.
Статистичний бюлетень містить показники про рівень оплати
населенням житлово-комунальних послуг, заборгованість населення з
оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг, cтан погашення
населенням реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні
послуги в розрізі міст та районів.

Житлові умови
населення
Кіровоградської
області у 2016 році

Статистичний бюлетень містить показники щодо площі житлових
приміщень, характеристики житлових будинків за їх основними
ознаками, руху житлового фонду, кількості квартир, обладнання квартир
різними видами благоустрою, наявності гуртожитків, ветхого та
аварійного житла. Інформація наведена по області, в розрізі міст та
районів, по міських поселеннях і сільській місцевості.
Експрес-випуски
Експрес-випуск містить матеріали (за оперативними даними) щодо
загальної площі житлових приміщень, кількості квартир та їх площі.
Інформація наведена
по області, міських поселеннях і сільській
місцевості.

Стан та тенденції
оплати населенням
житлово-комунальних
послуг в області у
грудні 2016 року

Експрес-випуск містить матеріали (за оперативними даними) щодо рівня
оплати населенням житлово-комунальних послуг, заборгованість
населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг, cтан
погашення населенням реструктуризованої заборгованості за житловокомунальні послуги у 2016 році в розрізі міст та районів.

7

1
3

2
Стан та тенденції
оплати населенням
житлово-комунальних
послуг в області у
_________(місяць)
2017 року

3
Експрес-випуск містить матеріали (за оперативними даними) про рівень
оплати населенням житлово-комунальних послуг, заборгованість
населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг, cтан
погашення населенням реструктуризованої заборгованості за житловокомунальні послуги в розрізі міст та районів.

4

5

6

7

щомісяця

12

35,00

420,00

червень

1

62,00

62,00

липень

1

95,00

95,00

жовтень

1

140,00

140,00

Населення та міграція
1

2

3

Збірники
Чисельність наявного У збірнику публікуються дані про чисельність наявного та постійного
населення
населення України, області в розрізі міст та районів. Збірник вміщує дані
Кіровоградської
про кількість адміністративно-територіальних одиниць області та
області на 1 січня 2017 районів. Наведено підсумки розрахунків щільності наявного населення
року
адміністративних районів області та показники елементів формування
чисельності населення – природного та міграційного рухів населення за
рік. Дані наведені за містами та районами області з розподілом на міське
та сільське населення.
Розподіл постійного
населення
Кіровоградської
області за статтю та
віком на 1 січня 2017
року
Населення
Кіровоградщини за
2016 рік
(демографічний
щорічник)

У збірнику наведено статистичні дані про чисельність та статево-віковий
склад постійного населення, про демографічне навантаження на
населення, середній та медіанний вік населення за містами та районами
області на початок 2017 року.
У демографічному щорічнику публікуються дані, які характеризують
демографічні процеси, що відбувалися в області у 2016р., та наведені
основні статистичні показники за попередні роки. Щорічник містить
інформацію про адміністративно-територіальний устрій області,
чисельність
наявного
та
постійного
населення,
кількість
адміністративно-територіальних одиниць, розрахункові показники
щільності розселення населення, дані про шлюби, розлучення,
народжуваність, смертність, міграцію населення у 2016 та попередні
роки по області в цілому та за містами та районами області. В окремому
розділі наведені демографічні показники по регіонах України.
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1
4

1

2

3

4

2
Жінки і чоловіки у
Кіровоградській
області

3
У гендерному аспекті представлені дані про чисельність населення,
питому вагу окремих вікових груп у загальній чисельності населення,
середню очікувану тривалість життя, середній вік, чисельність хворих,
рівень освіти, підготовку спеціалістів по галузевих групах, розподіл
населення за економічною активністю, рівень безробіття, зайнятість
населення по галузях економіки, середньомісячну заробітну плату
працівників, злочинність.

Бюлетені
Чисельність населення У бюлетені публікуються дані про чисельність наявного та постійного
Кіровоградської
населення України, області в розрізі міст та районів. Збірник вміщує дані
області на 1 січня 2017 про кількість адміністративно-територіальних одиниць, підсумки
року
розрахунків щільності наявного населення за містами та районами
області.
Народжуваність у
2016 році

Основні демографічні
процеси в містах та
районах області

Статистичний бюлетень містить інформацію про кількість народжених
по області в цілому та з розподілом по містах та районах за ряд років,
дані щодо розподілу народжених за статтю, віком матері, місяцями
реєстрації, черговістю народження, дані про кількість позашлюбних
народжень.
Бюлетень містить дані про чисельність наявного та постійного
населення, кількість живонароджених та померлих осіб, померлих дітей
у віці до одного року,
відповідні коефіцієнти народжуваності,
смертності та дані про міграційний рух населення по містах та районах
області.

Чисельність населення У бюлетені публікуються дані про чисельність наявного та постійного
по містах та районах
населення
України,
області
в
розрізі
міст
та
районів.
області
Наведено показники елементів формування чисельності населення –
природного та міграційного рухів населення за період. Дані наведені в
цілому по області та районах.
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4

5

6

7

вересень

1

140,00

140,00

березень

1

35,00

35,00

квітень

1

50,00

50,00

щомісяця

12

35,00

420,00

щомісяця

12

39,00

468,00

1
1

2

1

2

2

3
Економічні доповіді
Структура чисельності Економічна доповідь містить аналітичні матеріали про структуру
населення Кіровоград- населення, статеве співвідношення. Проаналізовано демографічний
ської області на 1
потенціал області, вплив міграційних процесів та зайнятість населення
січня 2017 року
на формування статево-вікової структури населення.
Демографічна
Видання містить ретельний аналіз демографічних факторів які мають
ситуація
найбільший вплив на формування демографічної ситуації в області.
Кіровоградської
Проаналізовано вплив вікової структури жіночого населення на процеси
області у 2016 році
народжуваності. Проаналізовано відмінності смертності серед жіночого
та чоловічого населення та мешканців міських поселень та сільської
місцевості. Наведено аналіз шлюбної ситуації та міграційних процесів.

Основні демографічні
показники району
(міськради) у січні/
січні-_________ 2017
року
Розподіл постійного
населення
_____________району
(міськради) за статтю
та віком на 1 січня
2017р.

4

5

6

7

липень

1

57,00

57,00

вересень

1

68,00

68,00

4

21,00

84,00

червень

1

28,00

28,00

червень

1

71,00

71,00

Експрес-випуски
У виданні наведено основні абсолютні та відносні демографічні
показники по міських поселеннях та сільській місцевості по району
(міськраді).
щокварталу
Видання містить данні статево-вікового розподілу постійного населення
в цілому та з розподілом на міське та сільське населення по району
(міськраді).

Освіта
1

Дошкільні навчальні
заклади
Кіровоградської
області у 2016 році

Бюлетені
Бюлетень містить показники про кількість дошкільних навчальних
закладів, наявність груп і місць та чисельність дітей у них, охоплення
дітей дошкільними навчальними закладами, чисельність дітей віком 1-6
років, типи дошкільних закладів, розподіл за формами власності, про
мови виховання дітей, штати та фактично зайняті посади, в розрізі міст
та районів області.
10

1
2

3

4

2
Професійно-технічні
навчальні заклади
області у 2016 році

3
Бюлетень містить показники щодо кількості професійно-технічних
навчальних закладів, контингенту учнів, чисельності інженернопедагогічних працівників. Дані в розрізі міст та районів надані
управлінням освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної
державної адміністрації.

Навчання дітей
шкільного віку
Кіровоградської
області на 1 вересня
2017 року

Бюлетень містить відомості про охоплення навчанням дітей шкільного
віку, причини невідвідування навчальних закладів та віковий склад
дітей, які не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти в
цілому по області та в розрізі міст та районів.

Основні показники
діяльності вищих
навчальних закладів
Кіровоградської
області на початок
2017/2018
навчального року

Бюлетень містить інформацію про кількість вищих навчальних закладів
Кіровоградської області, осіб прийнятих на початковий цикл навчання
(без тих, що прийняті для продовження навчання з метою здобуття більш
високого освітньо-кваліфікаційного рівня), а також випущених фахівців
(без тих, що закінчили відповідний цикл навчання, зокрема бакалавра, та
продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітньокваліфікаційного рівня)в цілому по області та в розрізі міст та районів.

4

5

6

7

квітень

1

71,00

71,00

листопад

1

71,00

71,00

грудень

1

71,00

71,00

вересень

1

130,00

130,00

Ринок праці.
Зайнятість і безробіття
1

Збірник
Економічна активність Містить кількісні та якісні показники економічної активності, зайнятості
населення
та безробіття населення за статтю та місцем проживання за матеріалами
Кіровоградської
вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань
області у 2016 році
економічної активності. Також висвітлюються питання соціального
захисту безробітних, попиту на працівників за професійними групами та
видами економічної діяльності. Окремі показники наведено у порівнянні
з іншими регіонами.
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1

2

3

4

5

6

7

липень

1

225,00

225,00

лютий

1

53,00

53,00

щомісяця

12

53,00

636,00

березень

1

168,00

168,00

Ринок праці.
Оплата праці та соціально-трудові відносини
1

1

2

3

Праця у
Кіровоградській
області у 2016 році

Заробітна плата та
стан її виплати в
Кіровоградській
області у грудні 2016
року
Заробітна плата та
стан її виплати в
Кіровоградській
області у
___________(місяць)
2017 року
Праця за видами
економічної
діяльності в
Кіровоградській
області за 2016 рік

Збірник
Містить матеріали, що відображають кількісні та якісні характеристики
найманих працівників та основні тенденції, які відбулися у сфері
соціально-трудових відносин у 2016 році порівняно з минулими роками.
Зокрема, висвітлюються питання щодо зайнятості, попиту та пропозиції
робочої сили, її мобільності, розміру номінальної та реальної заробітної
плати, стану її виплати, неповної зайнятості, ефективності використання
робочого часу, стану укладення колективних договорів, а також наведена
характеристика якісного складу окремих категорій працівників, які
відносяться до державних службовців. Інформація систематизована за
тематикою по відповідних розділах. До всіх розділів надано
методологічні пояснення.
Бюлетені
Висвітлюються питання щодо середньооблікової кількості штатних
працівників, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її
виплати за видами економічної діяльності та по містах і районах.
Висвітлюються питання щодо середньооблікової кількості штатних
працівників, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її
виплати за видами економічної діяльності та по містах і районах.

Висвітлюються питання щодо середньооблікової кількості штатних
працівників, руху кадрів, вимушеної неповної зайнятості, структури
фонду оплати праці, розміру номінальної та реальної заробітної плати,
стану її виплати за видами економічної діяльності та по містах і районах.
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1
4

1

2

3

2
Праця за видами
економічної
діяльності в
Кіровоградській
області за січеньберезень/січеньчервень/січеньвересень 2017 року
Кількісний та якісний
склад державних
службовців та
посадових осіб
місцевого
самоврядування
Кіровоградської
області станом на 31
грудня 2016 року
Стан укладення
колективних
договорів у
Кіровоградській
області станом на 31
грудня 2016 року
Кількість штатних
працівників, їх
заробітна плата та
фонд оплати праці в
розрізі міст та районів
Кіровоградської
області у 2016 році

3
Висвітлюються питання щодо середньооблікової кількості штатних
працівників, руху кадрів, вимушеної неповної зайнятості, структури
фонду оплати праці, розміру номінальної та реальної заробітної плати,
стану її виплати за видами економічної діяльності та по містах і районах.

4

5

6

7

щокварталу

3

168,00

504,00

квітень

1

28,00

28,00

березень

1

28,00

28,00

березень

1

53,00

53,00

Експрес-випуски
Містить динаміку кількості державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування за категоріями посад, за статтю, за стажем
державної служби, за рівнем освіти.

Містить показники щодо кількості укладених колективних договорів,
кількості штатних працівників, охоплених колективними договорами за
видами економічної діяльності.

Містить показники кількості штатних працівників, їх заробітної плати та
фонд оплати праці в розрізі міст та районів Кіровоградської області.
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1
4

2
Кількість штатних
працівників, їх
заробітна плата та
фонд оплати праці в
розрізі міст та районів
Кіровоградської
області у січніберезні/січнічервні/січні-вересні
2017 року

3
Містить показники кількості штатних працівників, їх заробітної плати та
фонд оплати праці в розрізі міст та районів Кіровоградської області.

4

5

6

7

щокварталу

3

53,00

159,00

вересень

1

225,00

225,00

червень

1

86,00

86,00

Соціальний захист
1

Соціальні індикатори
рівня життя населення
Кіровоградської
області

Збірник
Моніторингове видання містить структуровану систему показниківіндикаторів, що характеризують рівень життя населення області та
окремих його верств, а саме: макроекономічні показники, дані
демографічної статистики, показники зайнятості та доходів населення,
інформацію про житлові умови, стан здоров’я та медичне
обслуговування, освіту, показники пенсійного забезпечення та
соціальної напруги. Окремі показники наведено у розрізі міст і районів.
Збірник сформовано за розділами статистики, до всіх розділів надано
методологічні пояснення.

3. ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
Економічна діяльність.
Будівництво
1

Житлове і соціальнокультурне
будівництво в
Кіровоградській
області

Збірник
Збірник містить показники, що характеризують динаміку розвитку
житлового будівництва в області: прийнятого в експлуатацію житла,
кількість новозбудованих квартир, а також дані щодо наявного
житлового фонду за 2016 рік порівняно з попередніми роками.
Статистичні показники характеризують не лише область, але райони й
міста обласного підпорядкування відповідно до встановленого
адміністративного поділу.
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1
1

2

1

2

2
Прийняття в
експлуатацію житла,
об'єктів соціальної
сфери та виробничих
потужностей у
Кіровоградській
області у 2016 році
Прийняття в
експлуатацію житла,
об'єктів соціальної
сфери та виробничих
потужностей у
Кіровоградській
області у січніберезні/січнічервні/січні-вересні
2017 року
Виконання
будівельних робіт по
містах та районах
Кіровоградської
області у 2016 році
Виконання
будівельних робіт по
містах та районах
Кіровоградської
області у січні/січні________2017 року

3
Бюлетені
Статистичний бюлетень містить показники прийняття в експлуатацію
житлових будівель, з них у міських поселеннях та сільській місцевості; з
розподілом за: видами будівель, кількістю будівель, квартир, характером
будівництва; прийняття в експлуатацію дачних та садових будівель,
інших об’єктів соціальної сфери, нежитлових будівель та інженерних
споруд в цілому по області, по містах і районах.

4

5

6

7

лютий

1

44,00

44,00

3

44,00

132,00

січень

1

20,00

20,00

щомісяця

11

20,00

220,00

Статистичний бюлетень містить показники прийняття в експлуатацію
житлових будівель, з них у міських поселеннях та сільській місцевості; з
розподілом за: видами будівель, кількістю будівель, квартир, характером
будівництва; прийняття в експлуатацію дачних та садових будівель,
інших об’єктів соціальної сфери, нежитлових будівель та інженерних
щокварталу
споруд в цілому по області, по містах і районах.

Експрес-випуски
Експрес-випуск містить інформацію щодо обсягу виконаних будівельних
робіт у розрізі міст та районів.

Експрес-випуск містить інформацію щодо обсягу виконаних будівельних
робіт у розрізі міст та районів.
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1
3

4

5

6

2
Прийняття в
експлуатацію житла
по містах та районах
Кіровоградської
області у 2016 році
Прийняття в
експлуатацію житла
по містах та районах
Кіровоградської
області у січніберезні/січнічервні/січні-вересні
2017 року
Прийняття в
експлуатацію житла,
об’єктів соціальної
сфери та виробничих
потужностей у
м.Кропивницькому
у 2016 році

3
Експрес-випуск містить інформацію щодо загального обсягу та темпів
прийнятого в експлуатацію житла, у розрахунку на 10 тис. осіб в розрізі
міст та районів.

Прийняття в
експлуатацію житла,
об’єктів соціальної
сфери та виробничих
потужностей у
м.Кропивницькому у
січні-березні/січнічервні/січні-вересні
2017 року

Експрес-випуск містить інформацію щодо показників прийнятих в
експлуатацію житлових та нежитлових будівель, інженерних споруд та
потужностей в місті.

4

5

6

7

лютий

1

20,00

20,00

щокварталу

3

20,00

60,00

лютий

1

35,00

35,00

щокварталу

3

35,00

105,00

Експрес-випуск містить інформацію щодо загального обсягу та темпів
прийнятого в експлуатацію житла, у розрахунку на 10 тис. осіб в розрізі
міст та районів.

Експрес-випуск містить інформацію щодо показників прийнятих в
експлуатацію житлових та нежитлових будівель, інженерних споруд та
потужностей в місті.
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1

2

3

4

5

6

7

липень

1

145,00

145,00

червень

1

102,00

102,00

Економічна діяльність.
Внутрішня торгівля
1

2

Роздрібна торгівля
Кіровоградської
області у 2016 році

Оптова торгівля
Кіровоградської
області у 2016 році

Збірники
Збірник містить дані по області про продаж товарів за усіма каналами
реалізації усіма підприємствами, що здійснюють діяльність з роздрібної
торгівлі в цілому та по містах і районах області, за видами економічної
діяльності, про товарну структуру роздрібного товарообороту, індекси
фізичного обсягу роздрібного товарообороту, товарні запаси, наявність
торгової мережі. Крім того наведено основні показники роздрібної
торгівлі по регіонах України за 2016р. у порівнянні з попередніми
роками.

У збірнику наведено основні показники оптової торгівлі, які
характеризують результат діяльності підприємств оптової торгівлі за
2014–2016рр. Значне місце у збірнику відведено структурі оптового
товарообороту та обсягам товарних запасів на підприємствах оптової
торгівлі. Інформацію наведено по товарах і товарних групах, у розрізі
міст та районів області. Наведено групування підприємств за
чисельністю працюючих та за обсягом оптового товарообороту. Подана
інформація щодо мережі підприємств оптової торгівлі, що мають
газосховища, ємкості для рідини та сипучих товарів, склади та складихолодильники. Окремим розділом виділені основні економічні показники
роботи підприємств оптової торгівлі області порівняно з іншими
областями України.
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1
1

2

3

2
Роздрібна торгівля
підприємств
Кіровоградської
області у 2016 році

Роздрібна торгівля
підприємств
Кіровоградської
області у 1 кварталі/1
півріччі/за 9 місяців
2017 року

Роздрібна торгівля
підприємств міста
(району)
Кіровоградської
області у 2016 році

3
Бюлетені
Бюлетень містить дані про продаж товарів населенню підприємствами
(юридичними особами), що здійснювали роздрібну торгівлю, товарну
структуру роздрібного товарообороту, індекси фізичного обсягу
роздрібного товарообороту, індекси роздрібних цін, продаж товарів
виробництва України в роздрібній торговій мережі. Інформація наведена
в цілому по області, за організаційно-правовими формами
господарювання, видами економічної діяльності (КВЕД). Інформація
щодо обсягів роздрібного товарообороту, темпів зростання (зниження)
обсягів роздрібного товарообороту та роздрібний товарооборот у
розрахунку на одну особу наведена по містах та районах області.

4

5

6

7

травень

1

58,00

58,00

3

58,00

174,00

1

58,00

58,00

Бюлетень містить дані про продаж товарів населенню підприємствами
(юридичними особами), що здійснювали роздрібну торгівлю, товарну
структуру роздрібного товарообороту, індекси фізичного обсягу
роздрібного товарообороту, індекси роздрібних цін, продаж товарів
виробництва України в роздрібній торговій мережі. Інформація наведена
в цілому по області, за організаційно-правовими формами
господарювання, видами економічної діяльності (КВЕД). Інформація щокварталу
наведена в цілому по області, за організаційно-правовими формами
господарювання, видами економічної діяльності (КВЕД). Інформація
щодо обсягів роздрібного товарообороту, темпів зростання (зниження)
обсягів роздрібного товарообороту та роздрібний товарооборот у
розрахунку на одну особу наведена по містах та районах області.
Бюлетень містить дані про продаж товарів населенню підприємствами
(юридичними особами), що здійснювали роздрібну торгівлю, товарну
структуру роздрібного товарообороту, індекси фізичного обсягу
роздрібного товарообороту, індекси роздрібних цін, продаж товарів
виробництва України в роздрібній торговій мережі. Інформація наведена
по місту (району). Інформація щодо обсягів роздрібного товарообороту,
темпів зростання (зниження) обсягів роздрібного товарообороту та
роздрібний товарооборот у розрахунку на одну особу наведена по містах
та районах області.
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травень

1
4

5

6

7

2
Роздрібна торгівля
підприємств міста
(району)
Кіровоградської
області у 1 кварталі/1
півріччі/за 9 місяців
2017 року

3
4
Бюлетень містить дані про продаж товарів населенню підприємствами
(юридичними особами), що здійснювали роздрібну торгівлю, товарну
структуру роздрібного товарообороту, індекси фізичного обсягу
роздрібного товарообороту, індекси роздрібних цін, продаж товарів
виробництва України в роздрібній торговій мережі. Інформація наведена
по місту (району). Інформація щодо обсягів роздрібного товарообороту, щокварталу
темпів зростання (зниження) обсягів роздрібного товарообороту та
роздрібний товарооборот у розрахунку на одну особу наведена по містах
та районах області.

Мережа роздрібної
торгівлі підприємств
Кіровоградської
області у 2016 році

Бюлетень містить дані по області, у розрізі міст та районів про наявність
підприємств (юридичних осіб) усіх організаційно-правових форм
господарювання, що здійснювали роздрібну торгівлю, а також
інформацію щодо їх мережі (магазинів, кіосків, палаток) за видами
економічної діяльності, місцем розташування та спеціалізацією.
Наведена забезпеченість населення об’єктами роздрібної торгівлі,
торговою площею у магазинах на 10000 осіб.

Продаж і запаси
товарів (продукції) в
оптовій торгівлі
Кіровоградської
області у 2016 році

У бюлетені наведено основні показники оптової торгівлі, які
характеризують діяльність підприємств оптової торгівлі. Значне місце у
бюлетені відведено структурі оптового товарообороту. Інформацію
наведено по товарах і товарних групах, по містах та районах.

Продаж і запаси
товарів (продукції) в
оптовій торгівлі
Кіровоградської
області у 1 кварталі/1
півріччі/за 9 місяців
2017 року

У бюлетені наведено основні показники оптової торгівлі, які
характеризують діяльність підприємств оптової торгівлі. Значне місце у
бюлетені відведено структурі оптового товарообороту. Інформацію
наведено по товарах і товарних групах, по містах та районах.
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5

6

7

3

58,00

174,00

травень

1

72,00

72,00

травень

1

58,00

58,00

щокварталу

3

58,00

174,00

1
1

1

2

3

4

2

3

Довідник
Довідник підприємств, Інформацію наведено по містах та районах області.
які здійснювали у
2016 році роздрібну
торгівлю по містах та
районах
Кіровоградської
області
Експрес-випуски
Містить
дані
щодо
обсягу
роздрібного
товарообороту підприємствОсновні показники
юридичних осіб Кіровоградської області, частка у загальному
роздрібної торгівлі
товарообороті України, роздрібний товарооборот у розрахунку на одну
Кіровоградської
особу.
області у 2016 році
Основні показники
роздрібної торгівлі
Кіровоградської
області у січні/січні____(місяць) 2017
року
Продаж світлих
нафтопродуктів та
газу через АЗС
Кіровоградської
області у грудні 2016
року
Продаж світлих
нафтопродуктів та
газу через АЗС
Кіровоградської
області у ____(місяць)
2017 року

Містить дані щодо обсягу роздрібного товарообороту підприємствюридичних осіб Кіровоградської області, частка у загальному
товарообороті України, роздрібний товарооборот у розрахунку на одну
особу.

4

5

6

7

червень

1

145,00

145,00

січень

1

28,00

28,00

щомісяця

11

28,00

308,00

січень

1

28,00

28,00

щомісяця

11

28,00

308,00

Містить інформацію щодо реалізації світлих нафтопродуктів та газу
через АЗС області у розрізі видів палива.

Містить інформацію щодо реалізації світлих нафтопродуктів та газу
через АЗС області у розрізі видів палива.
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1
5

6

7

8

9

2
Продаж споживчих
товарів за усіма
каналами реалізації у
Кіровоградській
області у 2016 році

3
Містить інформацію щодо обороту роздрібної торгівлі, до якого
включено товарооборот торгової мережі підприємств роздрібної торгівлі,
оборот торгової мережі підприємців-фізичних осіб, обсяги продажу на
ринках Кіровоградської області та їх частка у загальному обсязі, обсяг
обороту у розрахунку на одну особу.

Продаж споживчих
товарів за усіма
каналами реалізації у
Кіровоградській
області у січні/січні____________(місяць)
2017 року
Обсяг роздрібного
товарообороту
підприємствюридичних осіб по
містах та районах
Кіровоградської
області у 2016 році
Обсяг роздрібного
товарообороту
підприємствюридичних осіб по
містах та районах
Кіровоградської
області у 1 кварталі/у
1 півріччі/за 9 місяців
2017 року
Оборот роздрібної
торгівлі за усіма
каналами реалізації по
містах та районах
області у 2016 році (за
уточненими даними)

Містить інформацію щодо обороту роздрібної торгівлі, до якого
включено товарооборот торгової мережі підприємств роздрібної торгівлі,
оборот торгової мережі підприємців-фізичних осіб, обсяги продажу на
ринках Кіровоградської області та їх частка у загальному обсязі, обсяг
обороту у розрахунку на одну особу.
Містить дані щодо обсягу роздрібного товарообороту, темпи росту
(зниження), обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну
особу, питома вага в загальному обсязі. Інформацію наведено по містах
та районах області.

4

5

6

7

січень

1

35,00

35,00

щомісяця

11

35,00

285,00

травень

1

66,00

66,00

щокварталу

3

66,00

198,00

червень

1

35,00

35,00

Містить дані щодо обсягу роздрібного товарообороту, темпи росту
(зниження), обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну
особу, питома вага в загальному обсязі. Інформацію наведено по містах
та районах області.

Містить дані щодо обороту роздрібної торгівлі, індекси фізичного
обсягу, абсолютний приріст (зниження) обороту роздрібної торгівлі на
одну особу. Інформацію наведено по містах та районах області.
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1
10

11

12

13

2
Оборот роздрібної
торгівлі за усіма
каналами реалізації по
містах та районах
Кіровоградської
області у 1 кварталі/у
1 півріччі/за 9 місяців
2017 року (за
уточненими даними)
Структура
роздрібного
товарообороту
підприємств
Кіровоградської
області у 2016 році (за
уточненими даними)
Структура
роздрібного
товарообороту
підприємств
Кіровоградської
області у 1 кварталі/у
1 півріччі/за 9 місяців
2017 року (за
уточненими даними)
Структура
роздрібного
товарообороту
підприємств міста
(району)
Кіровоградської
області у 2016 році (за
уточненими даними)

3
Містить дані щодо обороту роздрібної торгівлі, індекси фізичного
обсягу, абсолютний приріст (зниження) обороту роздрібної торгівлі на
одну особу. Інформацію наведено по містах та районах області.

4

5

6

7

щокварталу

3

35,00

105,00

травень

1

35,00

35,00

щокварталу

3

35,00

105,00

травень

1

35,00

35,00

Містить інформацію щодо обсягів реалізації споживчих товарів
підприємствами Кіровоградської області, аналіз товарної структури.

Містить інформацію щодо обсягів реалізації споживчих товарів
підприємствами Кіровоградської області, аналіз товарної структури.

Містить інформацію щодо обсягів реалізації споживчих товарів
підприємствами міста (району) області, аналіз товарної структури.
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1
14

15

16

2
Структура
роздрібного
товарообороту
підприємств міста
(району)
Кіровоградської
області у 1 кварталі/у
1 півріччі/за 9 місяців
2017 року (за
уточненими даними)
Оптова торгівля
Кіровоградської
області у 1 кварталі/у
1 півріччі/за 9 місяців
2017 року
Наявність і
використання торгової
мережі на ринках
Кіровоградської
області

3
Містить інформацію щодо обсягів реалізації споживчих товарів
підприємствами міста (району) області, аналіз товарної структури.

4

5

6

7

щокварталу

3

35,00

105,00

щокварталу

3

27,00

81,00

березень

1

27,00

27,00

жовтень

1

219,00

219,00

Містить інформацію щодо оптової торгівлі Кіровоградської області,
аналіз товарної структури.

Наведені дані щодо кількості об’єктів роздрібної торгівлі
Кіровоградської області та її спеціалізація.

Економічна діяльність.
Діяльність підприємств
1

Фінанси
Кіровоградщини

Збірники
У статистичному збірнику наведені дані про фінансово-господарської
стан підприємств області. Висвітлено показники щодо активів, власного
капіталу, зобов'язань, фінансових результатів та рентабельності
підприємств області. Усі показники у збірнику деталізовано за видами
економічної та промислової діяльності, по містах та районах області.
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1
2

3

1

2

2
Діяльність
підприємств-суб’єктів
великого, середнього,
малого та мікропідприємництва
Кіровоградської
області
Діяльність
підприємств-суб’єктів
підприємницької
діяльності
Кіровоградської
області

Фінансовий стан
великих та середніх
підприємств
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2017 році
Фінансовий стан
великих та середніх
підприємств по містах
та районах
Кіровоградської
області у 2017 році

3
У статистичному збірнику наведено дані про стан та тенденції розвитку
суб’єктів великого, середнього, малого та мікро-підприємництва області
порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники щодо кількості
підприємств, зайнятості та оплати праці, обсягів реалізованої продукції
(товарів, послуг), фінансового стану суб’єктів великого, середнього,
малого та мікропідприємництва. Показники у збірнику деталізовано за
видами економічної діяльності та по містах та районах області.
У статистичному збірнику вміщено дані про стан і тенденції розвитку
суб’єктів господарювання області порівняно з попередніми роками.
Висвітлено показники щодо кількості підприємств, зайнятості та оплати
праці, обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг), фінансового
стану суб’єктів господарювання. Показники у збірнику деталізовано за
видами економічної та промислової діяльності, по містах та районах
області.

4

5

6

7

грудень

1

253,00

253,00

грудень

1

225,00

225,00

щокварталу

4

74,00

296,00

щокварталу

4

65,00

260,00

Бюлетені
У бюлетені вміщені дані щодо активів, власного капіталу, зобов'язань,
фінансових результатів та рентабельності великих та середніх
підприємств області за видами економічної та промислової діяльності.

У бюлетені вміщені дані щодо активів, власного капіталу, зобов'язань,
фінансових результатів та рентабельності великих та середніх
підприємств по містах та районах області.
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1
3

4

5

6

7

2
Фінансовий стан
великих та середніх
підприємств
м.Кропивницького
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2017 році
Фінансовий стан
підприємств
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році
Фінансовий стан
підприємств по містах
та районах
Кіровоградської
області у 2016 році
Фінансовий стан
підприємств міста
(району)
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році
Фінансовий стан
малих підприємств
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році

3
У бюлетені вміщені дані щодо активів, власного капіталу, зобов'язань,
фінансових результатів та рентабельності великих та середніх
підприємств м.Кропивницького за видами економічної та промислової
діяльності.

У бюлетені вміщені дані щодо активів, власного капіталу, зобов'язань,
фінансових результатів та рентабельності підприємств області за видами
економічної та промислової діяльності.

У бюлетені вміщені дані щодо активів, власного капіталу, зобов'язань,
фінансових результатів та рентабельності підприємств по містах та
районах області.

4

5

6

7

щокварталу

4

74,00

296,00

червень

1

74,00

74,00

червень

1

65,00

65,00

червень

1

74,00

74,00

червень

1

74,00

74,00

У бюлетені вміщені дані щодо активів, власного капіталу, зобов'язань,
фінансових результатів та рентабельності підприємств міста (району) за
видами економічної та промислової діяльності.

У бюлетені вміщені дані щодо активів, власного капіталу, зобов'язань,
фінансових результатів та рентабельності малих підприємств області за
видами економічної та промислової діяльності.
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1
8

9

10

11

2
Фінансовий стан
малих підприємств по
містах та районах
Кіровоградської
області у 2016 році

3
У бюлетені вміщені дані щодо активів, власного капіталу, зобов'язань,
фінансових результатів та рентабельності малих підприємств по містах
та районах області.

Фінансовий стан
малих підприємств
міста (району)
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році
Фінансовий стан
підприємств
м.Кропивницького
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році

У бюлетені вміщені дані щодо активів, власного капіталу, зобов'язань,
фінансових результатів та рентабельності малих підприємств міста
(району) за видами економічної та промислової діяльності.

Фінансовий стан
малих підприємств
м.Кропивницького
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році

У бюлетені вміщені дані щодо активів, власного капіталу, зобов'язань,
фінансових результатів та рентабельності малих підприємств
м.Кропивницького за видами економічної та промислової діяльності.

4

5

6

7

червень

1

65,00

65,00

червень

1

74,00

74,00

червень

1

74,00

74,00

червень

1

74,00

74,00

У бюлетені вміщені дані щодо активів, власного капіталу, зобов'язань,
фінансових
результатів
та
рентабельності
підприємств
м.Кропивницького за видами економічної та промислової діяльності.
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1
1

2

3

2
Фінансові результати
до оподаткування
великих та середніх
підприємств
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)
Фінансові результати
до оподаткування
великих та середніх
підприємств по містах
та районах
Кіровоградської
області у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)
Фінансові результати
до оподаткування
великих та середніх
сільськогосподарськи
х підприємств по
містах та районах
Кіровоградської
області у 2016 році

3

4

5

6

7

червень,
жовтень

2

39,00

78,00

червень,
жовтень

2

29,00

58,00

червень

1

29,00

29,00

Експрес-випуски
Експрес-випуск містить дані щодо фінансового результату до
оподаткування великих та середніх підприємств області за видами
економічної та промислової діяльності.

Експрес-випуск містить дані щодо фінансового результату до
оподаткування великих та середніх підприємств по містах та районах
області.

Експрес-випуск містить дані щодо фінансового результату до
оподаткування великих та середніх сільськогосподарських підприємств
по містах та районах області.
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1
4

5

6

7

2
Фінансові результати
до оподаткування
підприємств Кіровоградської області за
видами економічної
діяльності у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)
Фінансові результати
до оподаткування
підприємств міста
(району)
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)
Фінансові результати
до оподаткування
підприємств по містах
та районах
Кіровоградської
області у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)
Фінансові результати
до оподаткування
малих підприємств
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)

3
Експрес-випуск містить дані щодо фінансового результату до
оподаткування підприємств області за видами економічної та
промислової діяльності.

4

5

6

7

червень,
жовтень

2

39,00

78,00

червень,
жовтень

2

29,00

58,00

червень,
жовтень

2

29,00

58,00

червень,
жовтень

2

39,00

78,00

Експрес-випуск містить дані щодо фінансового результату до
оподаткування підприємств міста (району) області за видами
економічної діяльності.

Експрес-випуск містить дані щодо фінансового результату
оподаткування підприємств по містах та районах області.

Експрес-випуск містить дані щодо фінансового результату
оподаткування підприємств області за видами економічної
промислової діяльності.

28

до

до
та

1
8

9

10

2
Фінансові результати
до оподаткування
малих підприємств
міста (району)
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)
Фінансові результати
до оподаткування
малих підприємств по
містах та районах
Кіровоградської
області у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)
Фінансові результати
до оподаткування
підприємств
Кіровоградської
області за їх
розмірами за видами
економічної
діяльності у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)

3
Експрес-випуск містить дані щодо фінансового результату до
оподаткування малих підприємств міста (району) області за видами
економічної діяльності.

Експрес-випуск містить дані щодо фінансового результату
оподаткування малих підприємств по містах та районах області.

4

5

6

7

червень,
жовтень

2

29,00

58,00

червень,
жовтень

2

29,00

58,00

червень,
жовтень

2

39,00

78,00

до

Експрес-випуск містить дані щодо фінансового результату до
оподаткування підприємств області за їх розмірами (у розрізі великих,
середніх, малих та мікропідприємств) за видами економічної та
промислової діяльності.
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1
11

12

13

2
Фінансові результати
до оподаткування
підприємств міста
(району)
Кіровоградської
області за їх
розмірами за видами
економічної
діяльності у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)
Фінансові результати
до оподаткування
підприємств за їх
розмірами по містах
та районах
Кіровоградської
області у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)

3
Експрес-випуск містить дані щодо фінансового результату до
оподаткування підприємств міста (району) області за їх розмірами
(у розрізі великих, середніх, малих та мікропідприємств) за видами
економічної діяльності.

Темп зростання
(зниження) прибутку
прибуткових
підприємств та збитку
збиткових
підприємств, питома
вага збиткових
підприємств
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)

Експрес-випуск містить дані щодо темпу зростання (зниження) прибутку
прибуткових підприємств та збитку збиткових підприємств, питомої ваги
збиткових підприємств області за видами економічної та промислової
діяльності.

4

5

6

7

червень,
жовтень

2

39,00

78,00

червень,
жовтень

2

39,00

78,00

червень,
жовтень

2

39,00

78,00

Експрес-випуск містить дані щодо фінансового результату до
оподаткування підприємств за їх розмірами (у розрізі великих, середніх,
малих та мікропідприємств) по містах та районах області.

30

1
14

15

2
Темп зростання
(зниження) прибутку
прибуткових
підприємств та збитку
збиткових
підприємств, питома
вага збиткових
підприємств по містах
та районах
Кіровоградської
області у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)
Темп зростання
(зниження) прибутку
прибуткових
підприємств та збитку
збиткових
підприємств, питома
вага збиткових малих
підприємств
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)

3
Експрес-випуск містить дані щодо темпу зростання (зниження) прибутку
прибуткових підприємств та збитку збиткових підприємств, питомої ваги
збиткових підприємств по містах та районах області.

4

5

6

7

червень,
жовтень

2

29,00

58,00

червень,
жовтень

2

39,00

78,00

Експрес-випуск містить дані щодо темпу зростання (зниження) прибутку
прибуткових підприємств та збитку збиткових підприємств, питомої ваги
збиткових малих підприємств області за видами економічної та
промислової діяльності.

31

1
16

17

18

2
Темп зростання
(зниження) прибутку
прибуткових підприємств та збитку збиткових підприємств,
питома вага збиткових
малих підприємств по
містах та районах
Кіровоградської
області у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)
Рентабельність
операційної діяльності
підприємств
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)
Рентабельність
операційної діяльності
підприємств міста
(району)
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)

3
Експрес-випуск містить дані щодо темпу зростання (зниження) прибутку
прибуткових підприємств та збитку збиткових підприємств, питомої ваги
збиткових малих підприємств по містах та районах області.

4

5

6

7

червень,
жовтень

2

29,00

58,00

червень,
жовтень

2

39,00

78,00

червень,
жовтень

2

29,00

58,00

Експрес-випуск містить дані щодо рентабельності операційної діяльності
підприємств області за видами економічної та промислової діяльності.

Експрес-випуск містить дані щодо рентабельності операційної діяльності
підприємств міста (району) області за видами економічної діяльності.

32

1
19

20

21

22

2
Рентабельність
операційної діяльності
підприємств по містах
та районах
Кіровоградської
області у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)
Рентабельність
операційної діяльності
малих підприємств
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)
Рентабельність
операційної діяльності
малих підприємств
міста (району)
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)
Рентабельність
операційної діяльності
малих підприємств по
містах та районах
Кіровоградської
області у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)

3
Експрес-випуск містить дані щодо рентабельності операційної діяльності
підприємств по містах та районах області.

4

5

6

7

червень,
жовтень

2

29,00

58,00

червень,
жовтень

2

39,00

78,00

червень,
жовтень

2

29,00

58,00

червень,
жовтень

2

29,00

58,00

Експрес-випуск містить дані щодо рентабельності операційної діяльності
малих підприємств області за видами економічної та промислової
діяльності.

Експрес-випуск містить дані щодо рентабельності операційної діяльності
малих підприємств міста (району) області за видами економічної
діяльності.

Експрес-випуск містить дані щодо рентабельності операційної діяльності
малих підприємств по містах та районах області.

33

1
23

24

25

2
Рентабельність
операційної діяльності
підприємств
Кіровоградської
області за їх
розмірами за видами
економічної
діяльності у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)
Рентабельність
операційної діяльності
підприємств міста
(району)
Кіровоградської
області за їх
розмірами за видами
економічної
діяльності у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)
Рентабельність
операційної діяльності
підприємств за їх
розмірами по містах
та районах
Кіровоградської
області у 2016 році
(попередні
дані/остаточні дані)

3
Експрес-випуск містить дані щодо рентабельності операційної діяльності
підприємств області за їх розмірами (у розрізі великих, середніх, малих
та мікропідприємств) за видами економічної та промислової діяльності.

4

5

6

7

червень,
жовтень

2

39,00

78,00

червень,
жовтень

2

39,00

78,00

червень,
жовтень

2

39,00

78,00

Експрес-випуск містить дані щодо рентабельності операційної діяльності
підприємств міста (району) області за їх розмірами (у розрізі великих,
середніх, малих та мікропідприємств) за видами економічної діяльності.

Експрес-випуск містить дані щодо рентабельності операційної діяльності
підприємств за їх розмірами (у розрізі великих, середніх, малих та
мікропідприємств) по містах та районах області.

34

1
26

27

28

2
Фінансові результати
до оподаткування
великих та середніх
підприємств
Кіровоградської
області за видами
економічної діяльності у січні-березні/січні-червні/січнівересні 2017 року
Фінансові результати
до оподаткування
великих та середніх
підприємств по містах
та районах Кіровоградської області у
січні-березні/січнічервні-/січні-вересні
2017 року
Темп зростання
(зниження) прибутку
прибуткових
підприємств та збитку
збиткових
підприємств, питома
вага збиткових
великих та середніх
підприємств
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у січніберезні/січнічервні/січні-вересні
2017 року

3
Експрес-випуск містить дані щодо фінансового результату до
оподаткування великих та середніх підприємств області за видами
економічної та промислової діяльності.

4

5

6

7

щокварталу

3

39,00

117,00

щокварталу

3

29,00

87,00

щокварталу

3

39,00

117,00

Експрес-випуск містить дані щодо фінансового результату до
оподаткування великих та середніх підприємств по містах та районах
області.

Експрес-випуск містить дані щодо темпу зростання (зниження) прибутку
прибуткових підприємств та збитку збиткових підприємств, питомої ваги
збиткових великих та середніх підприємств області за видами
економічної та промислової діяльності.

35

1
29

30

31

2
Темп зростання
(зниження) прибутку
прибуткових
підприємств та збитку
збиткових
підприємств, питома
вага збиткових
великих та середніх
підприємств по містах
та районах
Кіровоградської
області у січніберезні/січнічервні/січні-вересні
2017 року
Рентабельність
операційної діяльності
великих та середніх
підприємств
Кіровоградської
області за видами
економічної діяльності у січні-березні/січні-червні-/січнівересні 2017 року
Рентабельність
операційної діяльності
великих та середніх
підприємств по містах
та районах
Кіровоградської
області у січніберезні/січнічервні/січні-вересні
2017 року

3
Експрес-випуск містить дані щодо темпу зростання (зниження) прибутку
прибуткових підприємств та збитку збиткових підприємств, питомої ваги
збиткових великих та середніх підприємств по містах та районах області.

4

5

6

7

щокварталу

3

29,00

87,00

щокварталу

3

39,00

117,00

щокварталу

3

29,00

87,00

Експрес-випуск містить дані щодо рентабельності операційної діяльності
великих та середніх підприємств області за видами економічної та
промислової діяльності.

Експрес-випуск містить дані щодо рентабельності операційної діяльності
великих та середніх підприємств по містах та районах області.

36

1
32

33

34

35

2
Основні показники
діяльності
підприємств
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році

3
Експрес-випуск містить дані щодо основних показників діяльності
підприємств області за видами економічної діяльності.

Основні показники
діяльності
підприємств по містах
та районах
Кіровоградської
області у 2016 році

Експрес-випуск містить дані щодо основних показників діяльності
підприємств по містах та районах області.

Основні показники
діяльності малих
підприємств
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році

Експрес-випуск містить дані щодо основних показників діяльності малих
підприємств області за видами економічної діяльності.

Основні показники
діяльності малих
підприємств по містах
та районах
Кіровоградської
області у 2016 році

Експрес-випуск містить дані щодо основних показників діяльності малих
підприємств по містах та районах області.

37

4

5

6

7

червень

1

29,00

29,00

червень

1

29,00

29,00

червень

1

29,00

29,00

червень

1

29,00

29,00

1
36

37

1

2

3

2
Основні показники
діяльності фізичних
осіб-підприємців
Кіровоградської
області за видами
економічної
діяльності у 2016 році

3
Експрес-випуск містить дані щодо основних показників діяльності
фізичних осіб-підприємців області за видами економічної діяльності.

Основні показники
діяльності фізичних
осіб-підприємців по
містах та районах
Кіровоградської
області у 2016 році

Експрес-випуск містить дані щодо основних показників діяльності
фізичних осіб-підприємців по містах та районах області.

Довідники
щодо великих

Довідник великих та
середніх підприємств
Кіровоградської
області у 2017 році

Довідник містить дані
Кіровоградської області.

та середніх

Довідник підприємств
Кіровоградської
області за їх
розмірами у 2017 році

Довідник містить інформацію щодо підприємств області за їх розмірами.

Довідник підприємств
міста (району)
Кіровоградської
області за їх
розмірами у 2017 році

Довідник містить дані щодо підприємств міста Кропивницького за їх
розмірами.

5

6

7

грудень

1

29,00

29,00

грудень

1

29,00

29,00

лютий

1

53,00

53,00

липень

1

225,00

225,00

липень

1

74,00

74,00

липень

1

29,00

29,00

підприємств

Довідник містить дані щодо підприємств міста (району) області за їх
розмірами.

38

4

1

2

3

4

5

6

7

вересень

1

145,00

145,00

лютий

1

35,00

35,00

3

35,00

105,00

Економічна діяльність.
Енергетика
1

1

2

Паливно-енергетичні
ресурси
Кіровоградської
області

Бюлетень
У бюлетені наведено дані, які характеризують результати діяльності
підприємств і організацій Кіровоградської області усіх видів діяльності
щодо видобутку, виробництва, перетворення та кінцевого споживання
паливно-енергетичних ресурсів у 2014–2016рр. Значне місце у бюлетені
відведено статистичним даним щодо використання підприємствами та
організаціями паливно-енергетичних ресурсів за основними напрямками
споживання. Подано інформацію про утворення та використання
вторинних енергетичних ресурсів; про втрати енергоресурсів у процесі
видобутку, виробництва, перетворення, а також при розподілі,
транспортування, зберіганні. Наведено показники питомих витрат палива
та енергії на виробництво енергоємних видів продукції. Інформацію
подано в цілому по області, містах і районах, регіонах України та а
видами економічної діяльності.

Економічна діяльність.
Капітальні інвестиції
Експрес-випуски
Капітальні інвестиції в Експрес-випуск містить інформацію щодо обсягу капітальних інвестицій
Кіровоградській
з розподілом за видами активів, джерелами фінансування, видами
області у січні-грудні
економічної діяльності, індексу капітальних інвестицій, обсягу
2016 року
капітальних інвестицій у розрахунку на 1 особу.
Капітальні інвестиції в
Кіровоградській
області у січніберезні/січнічервні/січні-вересні
2017 року

Експрес-випуск містить інформацію щодо обсягу капітальних інвестицій
з розподілом за видами активів, джерелами фінансування, видами
економічної діяльності, індексу капітальних інвестицій, обсягу
щокварталу
капітальних інвестицій у розрахунку на 1 особу.

39

1
3

4

2
Капітальні інвестиції
по містах та районах
Кіровоградської
області у січні-грудні
2016 року
Капітальні інвестиції
по містах та районах
Кіровоградської
області у січніберезні/січнічервні/січні-вересні
2017 року

3
Експрес-випуск містить інформацію щодо загального обсягу капітальних
інвестицій усього та у розрахунку на 1 особу в розрізі міст та районів.

4

5

6

7

лютий

1

20,00

20,00

щокварталу

3

20,00

60,00

листопад

1

113,00

113,00

травень

1

53,00

53,00

Експрес-випуск містить інформацію щодо загального обсягу капітальних
інвестицій усього та у розрахунку на 1 особу в розрізі міст та районів.

Економічна діяльність.
Навколишнє середовище
1

1

Довкілля
Кіровоградської
області у 2016 році

Викиди
забруднюючих
речовин та
парникових газів в
атмосферне повітря
Кіровоградської
області від
стаціонарних джерел
забруднення у 2016
році

Збірник
Статистичний збірник містить всебічну інформацію, що характеризує
техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, зокрема,
надходження забруднюючих речовин в атмосферу, скидання зворотних
вод у водні об’єкти, поводження з відходами, а також використання
водних та лісових ресурсів, витрати на охорону навколишнього
природного середовища та екологічні платежі. Крім того, наведено
основні географічні, кліматичні та екологічні характеристики області.
Бюлетені
Статистичний бюлетень вміщує дані щодо обсягів викидів
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення, щільності
викидів на один квадратний кілометр та у розрахунку на одну особу,
обсягів викидів, що припадали в середньому на одне підприємство,
заходів, спрямованих на зменшення викидів забруднюючих речовин та
парникових газів у повітря. Інформацію наведено по містах та районах
області, за переліком забруднюючих речовин, що утворюються в процесі
виробничої діяльності підприємств, видами економічної діяльності,
виробничими
та
технологічними
процесами,
технологічним
устаткуванням (установкам).
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1
2

3

4

2
Утворення та
поводження з
відходами в
Кіровоградській
області у 2016 році

3
Статистичний бюлетень
вміщує статистичну інформацію щодо
утворення та поводження з відходами I-IV класів небезпеки
підприємствами,
організаціями
та
установами
на
території
Кіровоградської області. У бюлетені
наведено показники, що
характеризують діяльність, спрямовану на поводження з відходами за
видами економічної діяльності, по містах та районах області.

Утворення та
поводження з
побутовими та
подібними відходами
в Кіровоградській
області у 2016 році

Статистичний бюлетень вміщує статистичну інформацію щодо
утворення та поводження з відходами I–IV класів небезпеки
підприємствами,
організаціями
та
установами
на
території
Кіровоградської області. У бюлетені наведено інформацію щодо
кількості, площі та об’єму спеціально відведених місць та об’єктів
видалення відходів, у т.ч. для побутових відходів за видами економічної
діяльності по містах та районах області.

Витрати на охорону
навколишнього
природного
середовища та
екологічні платежі
підприємств, установ
та організацій
Кіровоградської
області у 2016 році

Статистичний бюлетень містить статистичні дані про обсяги капітальних
інвестицій та поточних витрат за напрямками природоохоронних заходів
та джерелами фінансування, суми нарахованого та фактичного
сплаченого екологічного податку підприємствами, установами та
організаціями за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин
стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, скиди
забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, розміщення
відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім
розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини, штрафні
санкції за порушення законодавства про охорону навколишнього
природного середовища. Показники в бюлетені наведено за видами
економічної діяльності, по містах та районах області.
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4

5

6

7

червень

1

53,00

53,00

червень

1

37,50

37,50

травень

1

37,50

37,50

1
5

6

7

2
Викиди забруднюючих речовин та
парникових газів в
атмосферне повітря
Кіровоградської
області від усіх видів
автотранспорту у 2016
році

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря Кіровоградської області від
залізничного, авіаційного, річкового транспорту та виробничої
техніки у 2016 році
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря Кіровоградської області від
усіх видів транспортних засобів та
виробничої техніки у
2016 році

3
Статистичний бюлетень вміщує дані про обсяги викидів забруднюючих
речовин в атмосферу від усіх видів автотранспорту, щільність викидів на
один квадратний кілометр та у розрахунку на одну особу, а також
інформацію щодо здійснення вантажних та пасажирських перевезень та
основних показників роботи автомобільного транспорту. Викиди
забруднюючих речовин від усіх видів автотранспорту включають в себе
викиди від автотранспорту суб’єктів господарської діяльності та
автотранспорту індивідуальних власників. Обсяги викидів наведені за
видами палива, переліком забруднюючих речовин та джерелами
забруднення. Дані наведені в цілому по області та по містах і районах.
Статистичний бюлетень вміщує дані про обсяги викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від залізничного, авіаційного, річкового
транспорту та виробничої техніки, а також основні показники роботи
залізничного та авіаційного транспорту. Обсяги викидів забруднюючих
речовин наведені за видами палива, за переліком забруднюючих речовин
та джерелами забруднення. В бюлетені наведені дані в цілому по області,
по містах та районах області.
Статистичний бюлетень вміщує дані про обсяги викидів забруднюючих
речовин від усіх видів транспортних засобів та виробничої техніки,
щільність викидів на один квадратний кілометр та у розрахунку на одну
особу. Викиди забруднюючих речовин від усіх видів транспортних
засобів та виробничої техніки
включають в себе викиди від
залізничного, авіаційного та річкового транспорту, виробничої техніки,
від автотранспорту суб’єктів господарської діяльності та індивідуальних
власників. Обсяги викидів забруднюючих речовин наведено за видами
палива, переліком забруднюючих речовин та джерелами забруднення.
Також в бюлетені міститься інформація щодо основних показників
роботи залізничного, авіаційного та автомобільного транспорту.
Показники в бюлетені наведено по містах та районах області.
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5

6

7

липень

1

35,00

35,00

липень

1

21,00

21,00

липень

1

29,00

29,00

1
8

1

2
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря Кіровоградської області від
усіх джерел забруднення у 2016 році
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря Кіровоградської області від
стаціонарних джерел
забруднення у 2016
році (попередні дані)

3
Статистичний бюлетень вміщує дані про обсяги викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел
забруднення, щільність викидів на один квадратний кілометр та у
розрахунку на одну особу. Інформація в бюлетені наведена за переліком
забруднюючих речовин, з розподілом на стаціонарні та пересувні
джерела викидів, по містах та районах області.
Експрес-випуск
Експрес-випуск містить матеріали (за оперативними даними) щодо
обсягів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел
забруднення, щільності викидів на один квадратний кілометр та у
розрахунку на одну особу. Інформацію наведено по області.
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5

6

7

липень

1

53,00

53,00

березень

1

20,00

20,00

березень

1

35,00

35,00

щокварталу

3

35,00

105,00

Економічна діяльність.
Послуги
1

2

Діяльність підприємств сфери послуг у
Кіровоградській
області у IV кварталі
2016 року
Діяльність підприємств сфери послуг у
Кіровоградській
області у І кварталі/II
кварталі/III кварталі
2017 року

Бюлетені
Статистичний бюлетень містить показники обсягу реалізованих послуг, з
них населенню, підприємствам; за видами економічної діяльності; у
розрізі міст та районів; у розрахунку на 1 особу; індексів роздрібних цін
на послуги; зовнішньої торгівлі послугами.
Статистичний бюлетень містить показники обсягу реалізованих послуг, з
них населенню, підприємствам; за видами економічної діяльності; у
розрізі міст та районів; у розрахунку на 1 особу; індексів роздрібних цін
на послуги; зовнішньої торгівлі послугами.
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1
1

2

2
Діяльність підприємств сфери послуг по
містах та районах
Кіровоградської
області у IV кварталі
2016 року
Діяльність
підприємств сфери
послуг по містах та
районах Кіровоградської області у І
кварталі/II кварталі/III
кварталі 2017 року

3

4

5

6

7

лютий

1

20,00

20,00

щокварталу

3

20,00

60,00

листопад

1

200,00

200,00

серпень

1

83,00

83,00

Експрес-випуски
Експрес-випуск містить інформацію щодо обсягу реалізованих послуг, з
них населенню; у розрахунку на 1 особу по містах та районах.

Експрес-випуск містить інформацію щодо обсягу реалізованих послуг, з
них населенню; у розрахунку на 1 особу по містах та районах.

Економічна діяльність.
Промисловість
1

2

Промисловість
Кіровоградської
області

Виробництво
споживчих товарів у
Кіровоградській
області

Збірники
Збірник містить показники, що характеризують стан та розвиток
промисловості в області за 2016 рік порівняно з попередніми роками. У
збірнику наведена інформація про динаміку промислового виробництва,
капітальних інвестицій в промисловості, фінансовий стан та інноваційну
діяльність підприємств області тощо. Наведені окремі зіставлення за
регіонами України.
Збірник містить показники, що характеризують діяльність підприємств,
які випускали споживчі товари у 2016 році порівняно з попередніми
роками. Статистичні показники розподілені за видами економічної
діяльності. Окремі статистичні показники характеризують не лише
область в цілому, але й райони області та міста обласного значення
відповідно до встановленого адміністративно-територіального устрою.
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1
1

2

3

4

2
Про основні
показники роботи
промисловості
Кіровоградської
області за січеньгрудень 2016 року
Про основні
показники роботи
промисловості
Кіровоградської
області за
січень/січень___________(місяць)
2017 року
Реалізація
промислової
продукції, товарів,
послуг у
Кіровоградській
області за січеньлистопад/січеньгрудень 2016 року
Реалізація
промислової
продукції, товарів,
послуг у
Кіровоградській
області за
січень/січень___________(місяць)
2017 року

3

4

5

6

7

січень

1

53,00

53,00

щомісяця

11

53,00

583,00

Статистичний бюлетень містить показники обсягу реалізованої
промислової продукції за видами діяльності, основними промисловими
групами, обсягу нових замовлень на виробництво продукції переробної
промисловості за видами діяльності, обсягу реалізованої промислової
продукції по містах і районах та у розрахунку на 1 особу.

січень,
лютий

2

44,00

88,00

Статистичний бюлетень містить показники обсягу реалізованої
промислової продукції за видами діяльності, основними промисловими
групами, обсягу нових замовлень на виробництво продукції переробної
промисловості за видами діяльності, обсягу реалізованої промислової
продукції по містах і районах та у розрахунку на 1 особу.

щомісяця

10

44,00

440,00

Бюлетені
Статистичний бюлетень містить показники виробництва промислової
продукції (валовий випуск) за видами у натуральному виразі; залишки
готової продукції за видами на кінець звітного періоду; індекс
промислової продукції; індекс промислової продукції за видами
діяльності.
Статистичний бюлетень містить показники виробництва промислової
продукції (валовий випуск) за видами у натуральному виразі; залишки
готової продукції за видами на кінець звітного періоду; індекс
промислової продукції; індекс промислової продукції за видами
діяльності.
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1
5

1

1

2

3

2
Виробництво
основних харчових
продуктів у
Кіровоградській
області у 2016 році
Промисловість
Кіровоградської
області у 2016 році

Підсумки роботи
промисловості
Кіровоградської
області у січні-грудні
2016 року
Підсумки роботи
промисловості
Кіровоградської
області у січні/січні____________(місяць)
2017 року
Обсяг реалізованої
промислової продукції
по містах та районах
Кіровоградської
області у січні-грудні
2016 року

3
Статистичний бюлетень містить показники виробництва харчових
продуктів за видами у натуральному виразі у 2015-2016 роках по містах і
районах та у розрахунку на 1 особу.
Економічна доповідь
Доповідь містить показники, що характеризують стан та розвиток
промисловості в області за 2016 рік порівняно з попередніми роками.
У збірнику наведена інформація про динаміку промислового
виробництва, капітальних інвестицій в промисловості, фінансовий стан
та інноваційну діяльність підприємств області тощо. Наведені окремі
зіставлення за регіонами України.
Експрес-випуски
Експрес-випуск містить інформацію щодо виробництва промислової
продукції за видами у натуральному виразі; індекс промислової
продукції; індекс промислової продукції за видами діяльності, обсягу
реалізованої промислової продукції за видами діяльності. Індекс
промислової продукції наведений за регіонами України.
Експрес-випуск містить інформацію щодо виробництва промислової
продукції за видами у натуральному виразі; індекс промислової
продукції; індекс промислової продукції за видами діяльності, обсягу
реалізованої промислової продукції за видами діяльності. Індекс
промислової продукції наведений за регіонами України.
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5

6

7

липень

1

53,00

53,00

листопад

1

88,00

88,00

січень

1

35,00

35,00

щомісяця

11

35,00

385,00

лютий

1

20,00

20,00

Експрес-випуск містить інформацію щодо обсягу реалізованої
промислової продукції, обсягу реалізованої промислової продукції у
розрахунку на 1 особу по містах і районах.
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1
4

5

2
3
Обсяг реалізованої
Експрес-випуск містить інформацію щодо обсягу реалізованої
промислової продукції промислової продукції, обсягу реалізованої промислової продукції у
по містах та районах
розрахунку на 1 особу по містах і районах.
Кіровоградської
області у січні/січні___(місяць) 2017 року
Експрес-випуск містить інформацію щодо обсягу реалізованої
Обсяг реалізованої
промислової продукції промислової продукції за основними видами промислової діяльності
міста (району).
за основними видами
промислової діяльності міста (району) у
січні-грудні 2016 року

6

1

2

Обсяг реалізованої
Експрес-випуск містить інформацію щодо обсягу реалізованої
промислової продукції промислової продукції за основними видами промислової діяльності
за основними видами
міста (району).
промислової діяльності міста (району) у
січні/січні-___(місяць)
2017 року
Довідники
Довідник підприємств Довідник містить перелік підприємств та товарів-представників, які
та товарів-представвироблялися у 2016 році, по містах та районах.
ників, які вироблялися
у 2016 році, по містах
та районах Кіровоградської області
Довідник підприємств Довідник містить перелік підприємств та товарів-представників, які
та товарів-представвироблялися у 2016 році, по місту (району).
ників, які вироблялися
у 2016 році, підприємствами міста (району)
Кіровоградської
області
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4

5

6

7

щомісяця

11

20,00

220,00

лютий

1

20,00

20,00

щомісяця

11

20,00

220,00

червень

1

253,00

253,00

червень

1

86,00

86,00

1
3

4

2
Довідник підприємств,
які у 2016 році виробляли промислову
продукцію, по містах
та районах
Кіровоградської
області
Довідник підприємств,
які у 2016 році виробляли промислову
продукцію, по місту
(району) Кіровоградської області

3
Довідник містить перелік підприємств, які у 2016 році виробляли
промислову продукцію. по містах та районах.

4

5

6

7

червень

1

86,00

86,00

червень

1

35,00

35,00

травень

1

112,00

112,00

жовтень

1

252,00

252,00

Довідник містить перелік підприємств, які у 2016 році виробляли
промислову продукцію, по місту (району).

Економічна діяльність.
Сільське, лісове та рибне господарство
1

2

Рослинництво
Кіровоградської
області у 2016 році

Сільське господарство
Кіровоградської
області у 2016 році

Збірники
Статистичний збірник містить дані щодо розмірів посівних та зібраних
площ, виробництва й урожайності основних сільськогосподарських
культур, плодоягідних та виноградних насаджень. Дані наведено в
цілому по області та у розрізі категорій господарств.
Статистичний збірник містить дані про місце сільського господарства в
структурі видів економічної діяльності, чисельності працюючих, обсягів
капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій. Крім того,
наведено показники, що відображають ресурсні можливості сільського
господарства, обсяги та ефективність виробництва, реалізацію та
споживання сільськогосподарської продукції тощо. Окремим розділом у
збірнику виділено основні показники розвитку сільського господарства
Кіровоградської області порівняно з іншими областями України. Дані
наведено в цілому по області та в розрізі районів.
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1
1

2

3

2
Виробництво
продукції
тваринництва та
кількість сільськогосподарських тварин
в сільськогосподарських підприємствах
Кіровоградської
області за 2016 рік
Реалізація продукції
сільського
господарства
сільськогосподарськи
ми підприємствами
(крім малих)
Кіровоградської
області за 2016 рік
Посівні площі та
валовий збір
сільськогосподарськи
х культур, плодів, ягід
та винограду
сільськогосподарськи
ми підприємствами
Кіровоградської
області за 2016 рік

3

4

5

6

7

Бюлетені
Статистичний бюлетень містить дані про виробництво основних видів
продукції тваринництва; вирощування худоби та птиці; середньодобові
прирости худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі; наявність кормів
усіх видів у сільськогосподарських підприємствах. Дані наведено по
містах та районах.

березень

1

53,00

53,00

березень

1

35,00

35,00

березень

1

72,00

72,00

Статистичний бюлетень містить дані про загальний обсяг реалізованої
сільськогосподарської
продукції
сільськогосподарськими
підприємствами, які складають оперативну звітністью. Дані наведено по
містах та районах.

Статистичний бюлетень містить дані щодо розмірів посівних та зібраних
площ, виробництва та урожайності основних сільськогосподарських
культур. Дані наведено по містах та районах.
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1
4

5

6

7

8

2
Внесення мінеральних
та органічних добрив
сільськогосподарськи
ми підприємствами
(крім малих)
Кіровоградської
області під урожай
2016 року
Лісогосподарська
діяльність підприємств Кіровоградської
області за 2017 рік
Ведення мисливського
господарства підприємствами Кіровоградської області за
2017 рік
Баланс сільськогосподарської продукції
Кіровоградської
області на 1 січня 2017
року

3
Статистичний бюлетень містить дані щодо обсягів внесених мінеральних
та органічних добрив під сільськогосподарські культури та багаторічні
насадження, обсягів внесених вапнякових і гіпсовмісних матеріалів;
розмірів площ, на яких були внесені добрива, проводилось вапнування і
гіпсування ґрунтів у звітному році. Крім того, у бюлетені наведено
обсяги внесених добрив під посів озимих культур під урожай 2017 року.
Дані наведено по містах та районах.
Статистичний бюлетень містить дані про загибель лісових насаджень,
виникнення лісових пожеж та заподіяної ними шкоди, а також
порушення лісового законодавства. Дані наведено по містах та районах.
Статистичний бюлетень містить дані про площі мисливських угідь,
чисельність розселення і добування мисливських тварин. Дані наведено
по містах та районах.

Статистичний бюлетень містить дані про надходження та витрати
основних видів сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими
підприємствами. Відображаються обсяги виробленої продукції,
включаючи продукцію, що вироблена на засадах оренди і надійшла на
баланс підприємства; купленої та одержаної за обмінними операціями, а
також обсяги проданої продукції, переданої в переробку, витраченої на
насіння та годівлю худоби та птиці, а також – втрати продукції,
включаючи втрати в межах встановлених норм природних втрат та інші
витрати продукції. Дані наведено по містах та районах.
Наявність сільськогос- Статистичний
бюлетень
містить
дані
щодо
кількості
подарської техніки в
сільськогосподарської техніки, яка знаходиться на балансі суб'єктів, у
сільськогосподартому числі ту, що взята ними в оренду, і техніку, що знаходиться на
ських підприємствах
позабалансовому рахунку, незалежно від її технічного стану (працюючу,
Кіровоградської
непрацюючу, але ще не списану з балансу, а також ту, що знаходиться в
області на 1 січня 2017 ремонті). Дані наведено по містах та районах.
року
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4

5

6

7

березень

1

53,00

53,00

квітень

1

29,00

29,00

квітень

1

29,00

29,00

квітень

1

29,00

29,00

травень

1

39,00

39,00

1
9

10

11

12

2
Основні економічні
показники роботи
сільськогосподарськи
х підприємств
Кіровоградської
області за 2016 рік

3
Статистичний бюлетень містить дані про кількісні та якісні показники з
ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому і за видами
сільськогосподарської продукції – результат від реалізації продукції, її
повна собівартість, рентабельність, витрати на виробництво, у т.ч. за
елементами як в цілому для галузей рослинництва, так і за окремими
видами продукції. Дані наведено по містах та районах.

Посівні площі
сільськогосподарськи
х культур сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської області під
урожай 2017 року
(попередні дані)
Посів озимих культур
під урожай 2017 року
та проведення
агротехнічних робіт
сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградської
області
Збирання врожаю
сільськогосподарських культур
сільськогосподарськи
ми підприємствами
(крім малих)
Кіровоградської
області

Статистичний бюлетень містить дані про розміри посівних площ
основних сільськогосподарських культур. Дані наведено по містах та
районах.

4

5

6

7

червень

1

82,00

82,00

серпень

1

66,00

66,00

грудень

1

35,00

35,00

щомісяця
(в період
збирання
врожаю)

5

38,00

190,00

Статистичний бюлетень містить дані про розміри посівних площ озимих
культур на зерно та зелений корм. Дані наведено по містах та районах.

Статистичний бюлетень містить дані щодо розмірів зібраних площ,
валових
зборів
та
середньої
врожайності
основних
сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах,
які складають оперативну звітність. Дані наведено по містах та районах.
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1
13

1

1

2

2
Виробництво
продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських
тварин в сільськогосподарських підприємствах (крім малих)
Кіровоградської
області
Результати фінансовогосподарської діяльності сільськогосподарських підприємств
Кіровоградської
області за 2016 рік
Посівні площі та
валовий збір
сільськогосподарськи
х культур, плодів, ягід
та винограду
сільськогосподарськи
ми підприємствами
Кіровоградської
області станом на
1 грудня 2017 року
(попередні дані)
Стан тваринництва в
сільськогосподарськи
х підприємствах
Кіровоградської
області у 2016 році

3
Статистичний бюлетень містить дані про виробництво основних видів
продукції тваринництва; вирощування та чисельність поголів’я худоби і
птиці, середньодобові прирости худоби на вирощуванні, відгодівлі та
нагулі; наявність кормів усіх видів у сільськогосподарських
підприємствах (крім малих). Дані наведено по містах та районах.

Економічна доповідь
Економічна доповідь містить аналітичні матеріали про кількісні та якісні
показники з ефективності сільськогосподарського виробництва.
Статистична інформація наведена у цілому по області за 2016 рік у
порівнянні з
попереднім роком. Аналітичні матеріали доповіді
доповнені графіками, діаграмами, таблицями.

4

5

6

7

щомісяця

12

29,00

348,00

липень

1

62,00

62,00

лютий

1

20,00

20,00

березень

1

20,00

20,00

Експрес-випуски
Експрес-випуск містить дані щодо розмірів зібраних площ, виробництва
та урожайності основних сільськогосподарських культур. Інформацію
наведено по області.

Експрес-випуск містить дані про виробництво основних видів продукції
тваринництва; вирощування худоби та птиці; середньодобові прирости
худоби
на
вирощуванні,
відгодівлі
та
нагулі;
кількість
сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах.
Інформацію наведено по області.
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1
3

4

5

6

7

2
Реалізація продукції
сільського
господарства
сільськогосподарськи
ми підприємствами
(крім малих)
Кіровоградської
області у 2016 році
Підсумки обліку
худоби Кіровоградської області на 1
січня 2017 року
Реалізація продукції
сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)
району у 2016 році
Економічні результати
сільськогосподарськог
о виробництва
сільськогосподарськи
ми підприємствами
Кіровоградської
області у 2016 році
(попередні дані)

3
Експрес-випуск містить дані про загальний обсяг реалізації та середню
ціну реалізації основних видів сільськогосподарської продукції
сільськогосподарськими підприємствами (крім малих). Інформацію
наведено по області.

Обсяг продукції
сільського господарства в усіх категоріях
господарств
Кіровоградської
області у 2016 році

Експрес-випуск містить дані про обсяг продукції сільського
господарства в усіх категоріях господарств Кіровоградської області у
постійних цінах 2010 року. Інформацію наведено у розрізі міст і районів
області.

Експрес-випуск
містить дані про кількість сільськогосподарських
тварин. Інформацію наведено по області, за категоріями господарств.
Експрес-випуск містить дані про загальний обсяг реалізації та середню
ціну реалізації основних видів сільськогосподарської продукції
сільськогосподарськими підприємствами (крім малих). Інформацію
наведено по конкретному району Кіровоградської області.

Експрес-випуск містить дані про основні економічні результати
виробництва
основних видів продукції сільського господарства
сільськогосподарськими підприємствами. Інформацію наведено по
області.
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4

5

6

7

березень

1

20,00

20,00

травень

1

35,00

35,00

березень

1

20,00

20,00

квітень

1

35,00

35,00

червень

1

35,00

35,00

1
8

9

10

11

2
Посівні площі
основних сільськогосподарських культур
усіма категоріями
господарств
Кіровоградської
області станом на 1
червня 2017 року
Посівні площі
основних сільськогосподарських культур
аграрними підприємствами ____________
району Кіровоградської області станом
на 1 червня 2017 року
Споживання
продуктів
рослинництва та
тваринництва
населенням
Кіровоградщини за
2016 рік
Посів озимих культур
на зерно та зелений
корм під урожай
2017 року сільськогосподарськими підприємствами _____району
Кіровоградської
області станом на 1
грудня 2016 року

3
Експрес-випуск містить дані про розміри та структуру посівних площ
основних сільськогосподарських культур. Інформацію наведено по
області.

4

5

6

7

липень

1

20,00

20,00

липень

1

20,00

20,00

серпень

1

28,00

28,00

грудень

1

20,00

20,00

Експрес-випуск містить дані про розміри посівних площ основних
сільськогосподарських культур. Інформацію наведено по окремому
району Кіровоградської області.

Експрес-випуск містить дані про фонд споживання продуктів
рослинництва та тваринництва населенням Кіровоградської області.
Інформацію наведено по області.

Експрес-випуск містить дані про розміри посівних площ озимих культур
на зерно та зелений корм по сільськогосподарських підприємствах.
Інформацію наведено по окремому району Кіровоградської області.
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1
12

13

14

15

16

2
Посів озимих культур
на зерно та зелений
корм під урожай
2017 року сільськогосподарськими
підприємствами
Кіровоградської
області станом на 1
грудня 2016 року
Надходження
продукції тваринництва на переробні
підприємства від усіх
категорій господарств
Кіровоградської
області
Індекс обсягу
сільськогосподарськог
о виробництва
Кіровоградської
області
Наявність і надходження зернових та
олійних культур на
підприємства
Кіровоградської
області
Виробництво продукції тваринництва всіма
категоріями господарств Кіровоградської
області

3
Експрес-випуск містить дані про розміри посівних площ озимих культур
на зерно та зелений корм по сільськогосподарських підприємствах.
Інформацію наведено по області.

4

5

6

7

грудень

1

20,00

20,00

4

20,00

80,00

щомісяця

12

20,00

240,00

щомісяця
(починаючи
з лютого)

11

20,00

220,00

щомісяця

12

20,00

240,00

Експрес-випуск містить дані про обсяги надходження худоби і птиці
(у живій вазі) та молока і молочних продуктів
на переробні
підприємства всіх форм власності та підпорядкування (що мають власні
переробні потужності, або їх орендують). Інформацію наведено по щокварталу
області.
Експрес-випуск містить дані про індекс обсягу сільськогосподарського
виробництва Кіровоградської області. Інформацію наведено по області
та у розрізі регіонів.
Експрес-випуск містить дані про наявність і надходження зернових та
олійних культур, що займалися їхнім зберіганням та переробкою.
Інформацію наведено по області.

Експрес-випуск містить дані про виробництво основних видів продукції
тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин всіма
категоріями господарств Кіровоградської області. Інформацію наведено
по області.
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1
17

18

19

20

2
Збирання урожаю
сільськогосподарськи
х культур
сільськогосподарськи
ми підприємствами
(крім малих)
______________район
у Кіровоградської
області
Стан тваринництва в
сільськогосподарськи
х підприємствах (крім
малих) ______району
Кіровоградської
області

3
Експрес-випуск містить дані щодо
зборів та середньої врожайності
культур у сільськогосподарських
оперативну звітність.
Інформацію
Кіровоградської області.

Реалізація основних
видів сільськогосподарської продукції
сільськогосподарськи
ми підприємствами
(крім малих)
Кіровоградської
області
Реалізація основних
видів сільськогосподарської продукції
сільськогосподарськи
ми підприємствами
(крім малих)
_________району
Кіровоградської
області

Експрес-випуск містить дані про загальний обсяг реалізації та середню
ціну реалізації основних видів сільськогосподарської продукції
сільськогосподарськими підприємствами (крім малих). Інформацію
наведено по області.

розмірів зібраних площ, валових
основних сільськогосподарських
підприємствах, які складають
наведено по окремому району

4

5

6

7

щомісяця
(в період
збирання
врожаю)

5

20,00

100,00

11

20,00

220,00

щомісяця
(починаючи
з лютого)

11

20,00

220,00

щомісяця
(починаючи
з лютого)

11

20,00

220,00

Експрес-випуск містить дані про виробництво основних видів продукції
тваринництва; вирощування худоби та птиці; середньодобові прирости
худоби
на
вирощуванні,
відгодівлі
та
нагулі;
кількість щомісяця
сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах (починаючи
(крім малих). Інформацію наведено по окремому району Кіровоградської з лютого)
області.

Експрес-випуск містить дані про загальний обсяг та середню ціну
реалізації
основних
видів
сільськогосподарської
продукції
сільськогосподарськими підприємствами (крім малих). Інформацію
наведено по окремому району Кіровоградської області.
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1
21

1

2
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва аграрними
підприємствами по
містах та районах
Кіровоградської
області
Довідник підприємств
Кіровоградської області, у користуванні
яких знаходиться понад 100 га сільськогосподарських угідь
станом на 1 листопада
2017 року

3
Експрес-випуск містить дані про індекс обсягу сільськогосподарського
виробництва Кіровоградської області. Інформацію наведено у розрізі
міст і районів області.

Довідник
Довідник містить перелік великих та середніх сільськогосподарських
підприємств, по яких наведено назву, юридичну адресу підприємства,
номер телефону, основний вид економічної діяльності підприємства.
Коди та назви видів економічної діяльності наведено відповідно до
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010). Інформацію
наведено у розрізі міст і районів області.

4

5

6

7

щомісяця

12

20,00

240,00

листопад

1

180,00

180,00

серпень

1

116,00

116,00

січень

1

36,00

36,00

Економічна діяльність.
Транспорт
1

1

Транспорт та зв’язок
Кіровоградщини

Основні показники
роботи транспорту та
зв’язку Кіровоградської області у 2016 році

Збірник
Збірник містить показники, що характеризують стан і розвиток
транспорту та зв’язку області за 2016 рік у порівнянні з попередніми
роками. Висвітлено показники капітальних інвестицій, праці, експортуімпорту, транспортування вантажів і пасажирів, надання послуг пошти та
зв’язку та фінансового стану підприємств.
Бюлетені
Статистичний бюлетень містить показники щодо обсягу перевезень
вантажів, вантажообороту, перевезень пасажирів, пасажирообороту
усіма видами транспорту в цілому та по містах і районах.
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1
2

1

2

2
Основні показники
роботи транспорту та
зв’язку Кіровоградської області у січні/січні-_______(місяць)
2017 року
Про роботу
автомобільного
транспорту по містах
та районах
Кіровоградської
області у 2016 році
Про роботу
автомобільного
транспорту по містах
та районах Кіровоградської області у січні/січні-_______(місяць)
2017 року

3
Статистичний бюлетень містить показники щодо обсягу перевезень
вантажів, вантажообороту, перевезень пасажирів, пасажирообороту
усіма видами транспорту в цілому та по містах і районах.

Експрес-випуски
Експрес-випуск містить показники щодо обсягу перевезень вантажів,
вантажообороту,
перевезень
пасажирів,
пасажирообороту
автомобільного транспорту по містах і районах.

4

5

6

7

щомісяця

11

36,00

396,00

січень

1

20,00

20,00

щомісяця

11

20,00

220,00

листопад

1

71,00

71,00

Експрес-випуск містить показники щодо обсягу перевезень вантажів,
вантажообороту,
перевезень
пасажирів,
пасажирообороту
автомобільного транспорту по містах і районах.

Економічна діяльність.
Туризм
1

Бюлетень
Мережа та діяльність
У бюлетені вміщується інформація щодо оздоровлення дітей окремо по
дитячих закладів оздо- дитячих закладах оздоровлення та дитячих закладах відпочинку по
ровлення та відпочобласті та в розрізі міст та районів.
инку в Кіровоградській області влітку
2016 року
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1
1

2
Оздоровлення дітей
області у закладах
оздоровлення та
відпочинку влітку
2017 року

3

4

5

6

7

Експрес-випуск
Доповідь містить аналітичні матеріали (за оперативними даними) щодо
оздоровлення дітей окремо по дитячих закладах оздоровлення та дитячих
закладах відпочинку по області та в розрізі міст та районів.

листопад

1

35,00

35,00

червень

1

200,00

200,00

липень

1

127,00

127,00

березень

1

83,00

83,00

3

83,00

249,00

Зовнішньоекономічна діяльність.
Зовнішня торгівля
1

2

1

2

Зовнішня торгівля
товарами та послугами Кіровоградської
області у 2016 році
Співробітництво
Кіровоградської
області з країнами ЄС
у 2016 році

Зовнішньоекономічна
діяльність
м.Кропивницького
Кіровоградської
області у 2016 році
Зовнішньоекономічна
діяльність
м.Кропивницького
Кіровоградської
області у І кварталі/ І
півріччі/ за 9 місяців
2017 року

Збірники
У збірнику наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та
послугами за 2012–2016 роки та дані за 2016 рік порівняно з 2015 роком.
Статистична інформація подається за країнами світу, структурою товарів
та видів послуг, по районах та містах області. Структура товарів
наведена у кількісному та вартісному виразі.
Збірник містить дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та
послугами, прямі іноземні інвестиції в порівнянні з даними попереднього
року. Інформація подається у розрізі країн ЄС, щодо зовнішньої торгівлі
товарами та послугами – за структурою, прямих інвестицій – за видами
економічної діяльності.
Бюлетень
У бюлетені наведені дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та
послугами, прямих іноземних інвестицій в економіку міста, інвестицій,
вкладених підприємствами міста в економіку країн світу.
Інформація подається за країнами світу, видами економічної діяльності,
структурою товарів та послуг. Структура товарів наведена у кількісному
та вартісному виразі.

У бюлетені наведені дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та
послугами, прямих іноземних інвестицій в економіку міста, інвестицій,
вкладених підприємствами міста в економіку країн світу.
Інформація подається за країнами світу, видами економічної діяльності, щокварталу
структурою товарів та послуг. Структура товарів наведена у кількісному
та вартісному виразі.
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1
3

1

2

3

4

5

6

7

2
Зовнішня торгівля
товарами та послугами Кіровоградської
області
Співробітництво
Кіровоградської
області з (країною) у
зовнішній торгівлі
товарами
Співробітництво
області з (групуванням країн) у зовнішній
торгівлі товарами
Експорт-імпорт
товарів Кіровоградської області
Стан зовнішньої
торгівлі товарами в
Кіровоградській
області у 2016 році
Зовнішня торгівля
товарами міста
(району) у 2016 році
Зовнішня торгівля
послугами Кіровоградської області
Експорт-імпорт продовольчими товарами
та сировиною Кіровоградської області за
країнами світу у січні________2017 року

3
4
У бюлетені наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та
послугами в порівнянні з відповідним періодом попереднього року.
Статистична інформація подана у розрізі країн світу, міст та районів щокварталу
області, регіонів України, за структурою товарів та послуг.
Експрес-випуски
Експрес-випуск містить інформацію щодо товарної структури
зовнішньої торгівлі підприємств Кіровоградської області з країною
(обраною).
Експрес-випуск містить інформацію щодо обсягів зовнішньої торгівлі
товарами в порівнянні з відповідним періодом попереднього року.
Статистична інформація подана у розрізі групування країн світу, за
товарною структурою, товарною структурою з найбільшими країнами
цього групування.
Експрес-випуск містить інформацію щодо обсягів експорту-імпорту
товарів Кіровоградської області у розрізі країн світу, аналізу товарної
структури.
Статистична інформація подана у розрізі країн світу, міст та районів
області.
Експрес-випуск містить товарну структуру експорту-імпорту товарів
міста (району) Кіровоградської області у 2016 році.

5

6

7

3

72,00

216,00

щомісяця

12

35,00

420,00

щомісяця

12

35,00

420,00

щомісяця

12

39,00

468,00

травень

1

28,00

28,00

травень

1

28,00

28,00

4

28,00

112,00

11

50,00

550,00

Статистична інформація подана у розрізі країн світу, наведена структура
послуг.
щокварталу
Статистична інформація подана у розрізі країн світу, товарів та товарних
груп.
щомісяця
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1
8

2
Експорт-імпорт продовольчими товарами
та сировиною Кіровоградської області за
країнами світу у 2016
року

3
Статистична інформація подана у розрізі країн світу, товарів та товарних
груп. Наведено перелік підприємств експортерів-імпортерів
продовольчих товарів та сировини.

4

5

6

7

травень

1

58,00

58,00

травень

1

225,00

225,00

липень

1

99,00

99,00

лютий

1

44,00

44,00

Довідник
1

Довідник підприємств
м.Кропивницького, які
здійснювали експортімпорт товарів у 2016
році

Інформація наведена по м.Кропивницькому.

Зовнішньоекономічна діяльність.
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
1

1

Інвестиції
зовнішньоекономічної
діяльності
Кіровоградської
області

Інвестиції
зовнішньоекономічної
діяльності
Кіровоградської
області у 2016 році

Збірник
Статистичний збірник містить інформацію про обсяги прямих
інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку області та внесені
підприємствами-резидентами в економіку інших країн світу, на 1 січня
2001, 2006, 2011–2016 років та на 31 грудня 2016 року. Інформація
наведена у розрізі регіонів України, міст та районів області, країн світу
та видів економічної діяльності підприємств-резидентів. У збірнику
також подано інформацію за основними країнами-інвесторами у розрізі
видів економічної діяльності на 31 грудня 2016 року.
Бюлетені
Статистичний бюлетень містить інформацію про обсяги прямих
інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку області та внесені
підприємствами-резидентами в економіку інших країн світу, на 31
грудня 2016 року. Інформація наведена у розрізі регіонів України, міст та
районів області, країн світу та видів економічної діяльності підприємстврезидентів.
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Інвестиції
зовнішньоекономічної
діяльності
Кіровоградської
області у січніберезні/січнічервні/січні-вересні
2017 року
Іноземне інвестування
м.Кропивницького у
2016 році

3
4
Статистичний бюлетень містить інформацію про обсяги прямих
інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку області та внесені
підприємствами-резидентами в економіку інших країн світу, на
01.04.2017 року, 01.07.2017 року та 01.10.2017 року. Інформація наведена
щокварталу
у розрізі регіонів України, міст та районів області, країн світу та видів
економічної діяльності підприємств-резидентів.
Експрес-випуски
Експрес-випуск містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які
надійшли від нерезидентів в економіку міста у розрізі країн світу та
видів економічної діяльності підприємств-резидентів, на 31 грудня 2016
року.
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28,00
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20,00
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щокварталу
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Іноземне інвестування
м.Кропивницького у
січні-березні/січнічервні/січні-вересні
2017 року

Експрес-випуск містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які
надійшли від нерезидентів в економіку міста у розрізі країн світу та
видів економічної діяльності підприємств-резидентів, на 01.04.2017 року,
щокварталу
01.07.2017 року та 01.10.2017 року.

Основні показники
прямих іноземних
інвестицій по містах
та районах
Кіровоградської
області у 2016 році
Основні показники
прямих іноземних
інвестицій по містах
та районах Кіровоградської області у
січні-березні/січнічервні-/січні-вересні
2017 року

Експрес-випуск містить інформацію про обсяги прямих інвестицій по
містах та районах, у розрахунку на 1 особу на 31 грудня 2016 року.

Експрес-випуск містить інформацію про обсяги прямих інвестицій по
містах та районах, у розрахунку на 1 особу на 01.04.2017 року,
01.07.2017 року та 01.10.2017 року.
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листопад

1

116,00

116,00

травень

1

35,00

35,00

червень

1

50,00

50,00

березень

1

87,00

87,00

Наука, технології та інновації
1

1

Наукова та
інноваційна діяльність
у Кіровоградській
області
Виконання наукових
та науково-технічних
робіт в
Кіровоградській
області у 2016 році

Збірник
Статистичний збірник містить основні показники, що характеризують
сучасний стан наукової, інноваційної діяльності, підготовку наукових
кадрів в області у 2016 році порівняно з попередніми роками.
Експрес-випуск
Експрес-випуск містить інформацію про кількість працівників наукових
організацій за категоріями працівників, фінансування наукових
досліджень і розробок за джерелами фінансування та видами робіт;
витрати на здійснення наукових досліджень і розробок за видами витрат
та видами робіт.

Національні рахунки
1

2

Валовий регіональний
продукт
Кіровоградської
області за 2015 рік

Доходи населення та
джерела їх
надходження за 2015
рік

Збірники
Збірник містить основні макроекономічні показники економічної
діяльності області та регіонів України – валовий регіональний продукт,
випуск товарів та послуг, валову додану вартість. У збірнику наведено
дані про обсяги та структуру валового регіонального продукту, валової
доданої вартості та випуску товарів та послуг. Інформація наведена у
динаміці за 2010, 2014, 2015 роки, за видами економічної діяльності та у
розрізі регіонів України.
У збірнику наведено обсяги, динаміку та структуру основних показників
доходів та витрат населення області, наявний та реальний наявний
доходи, фактичне кінцеве споживання у розрізі джерел фінансування.
Також наведені дані про населення області, оплату праці, пенсії та
соціальні допомоги, ціни і тарифи, доходи і витрати домогосподарств,
споживання продовольчих товарів. Наведено міжрегіональні порівняння
за окремими показниками доходів та витрат населення.
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1
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Доходи та витрати
населення
Кіровоградської
області за 2015-2016
роки

Доходи та витрати
населення
Кіровоградської
області у 2016 році

3
Бюлетень
У бюлетені наведено обсяги та структуру основних показників доходів
та витрат населення області, наявний дохід, який може бути
використаний населенням на придбання товарів та послуг, реальний
наявний дохід, визначений з урахуванням цінового фактору. Крім того
наведено динаміку середньомісячної заробітної плати за окремими
видами економічної діяльності та індексу реальної заробітної плати,
зміни індексу споживчих цін на товари та послуги. Представлені
міжрегіональні порівняння за окремими показниками доходів та витрат
населення.

Доповідь містить
населення області
наведена у цілому
роком. Аналітичні
таблицями.

Економічна доповідь
детальний аналіз джерел формування доходів
та витрат і заощаджень. Статистична інформація
по області за 2016 рік у порівнянні з попереднім
матеріали доповіді доповнені графіками, діаграмами,
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червень

1

53,00

53,00

червень

1

53,00

53,00

квітень

1

128,00

128,00

щомісяця

12

43,00

516,00

Ціни
1

1

Індекси споживчих
цін у Кіровоградській
області у 2016 році

Індекси споживчих
цін у Кіровоградській
області

Збірник
Збірник містить інформацію щодо індексів споживчих цін, які
характеризують цінові процеси на споживчому ринку області та в цілому
по Україні в 2016 році у порівнянні з попередніми роками. Крім того,
наведено середні споживчі ціни на основні продукти харчування, індекси
реальної заробітної плати, офіційний курс гривні щодо іноземних валют
(за даними Національного банку України). Показники наведено по
області, окремі зіставлення по Україні та регіонах.
Бюлетень
Бюлетень містить інформацію щодо індексів споживчих цін по області за
звітний місяць 2017 року у порівнянні з попереднім місяцем та до грудня
попереднього року. Показники наведено по області, окремі зіставлення
по Україні.
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Зміни цін і тарифів на
споживчому ринку в
Кіровоградській
області у 2016 році
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Індекси споживчих
цін по
Кіровоградській
області та Україні
Цінова ситуація на
споживчому ринку
Кіровоградської
області

3
Економічна доповідь
Доповідь містить аналітичні матеріали про цінову ситуацію на
споживчому ринку області за 2016 рік. Аналітичні матеріали доповіді
доповнені графіками та таблицями. Показники наведено по області,
окремі зіставлення по Україні.
Експрес-випуски
Експрес-випуск містить статистичну інформацію про індекси споживчих
цін по області та Україні за звітний місяць 2017 року у порівнянні з
попереднім місяцем. Показники наведено по області та Україні.
Експрес-випуск містить статистичну інформацію про індекси споживчих
цін по області за звітний місяць 2017 року у порівнянні з попереднім
місяцем. Аналітичні матеріали експрес-випуску доповнені графіками та
таблицями. Показники наведено по області.

65

4

5

6

7

лютий

1

58,00

58,00

щомісяця

12

39,00

468,00

щомісяця

12

28,00

336,00

