
 

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ  

В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2013 РОКУ 

 

Головне управління статистики у Сумській області повідомляє: кількість 

наявного населення Сумської області, за оцінкою, станом на 1 березня 2013р. 

становила 1141,5 тис. осіб, з них міських жителів – 775,0 тис. осіб (67,9%), 

сільських – 366,5 тис. осіб (32,1%). 

У січні–лютому 2013р. в області народилось 1720 дітей, що на 132 дитини 

менше, ніж у січні–лютому 2012р. Показник народжуваності в області зменшився 

з 9,8 народжених на 1000 наявного населення у січні–лютому 2012р.                        

до 9,3 у січні–лютому 2013р. Зниження показника народжуваності порівняно          

з січнем–лютим 2012р. спостерігалось у 4 міськрадах та 13 районах. Найбільше 

зниження народжуваності спостерігалось у Глухівському (з 10,0 до                        

7,0 народжених на 1000 наявного населення), Роменському (з 11,9 до 9,2), 

Сумському (з 10,9 до 8,5) районах, Охтирській міськраді (з 11,4 до 8,9). Найбільше 

зростання народжуваності спостерігалось у Білопільському районі (з 7,7 до          

9,9 народжених на 1000 наявного населення), м.Шостка (з 7,1 до 8,1), 

Ямпільському районі (з 9,9 до 11,1).  

Найвищими показники народжуваності у січні–лютому 2013р. були               

у Тростянецькому (11,4 народжених на 1000 наявного населення), Ямпільському 

(11,1) районах, Роменській (11,0), Сумській (10,8) міськрадах, Краснопільському 

районі (10,1); найнижчими – у Середино-Будському (5,0 народжених                             

на 1000 наявного населення), Глухівському (7,0), Недригайлівському (7,3) 

районах, Конотопській міськраді (7,4). 

Кількість померлих по області у січні–лютому 2013р. складала 3319 осіб, 

що на 2 особи більше, ніж у січні–лютому 2012р.;  показник  смертності населення 

збільшився з 17,6 померлих на 1000 наявного населення у січні–лютому 2012р.     

до 18,0 у січні–лютому 2013р. Найбільше зростання показника смертності 

населення у січні–лютому 2013р. порівняно з січнем–лютим 2012р. 

спостерігалось в Охтирській міськраді (з 11,9 до 17,7 особи на 1000 наявного  

населення), Середино-Будському (з 16,8 до 20,1), Кролевецькому (з 20,3 до 

23,8),  Роменському (з 23,0 до 26,7) районах. Найбільше зниження показника   

смертності населення спостерігалось у Липоводолинському (з 26,5 до                  

18,5 особи на 1000 наявного населення), Шосткинському (з 30,9 до 24,0), 

районах. 

У січні–лютому 2013р. міграційне скорочення населення області складало             

156 осіб (у січні–лютому 2012р. – 29 осіб). За рахунок міжрегіонального обміну 

мігрантами  населення області у січні–лютому 2013р. зменшилось на 170 осіб, 

за рахунок обміну мігрантами з іншими країнами – збільшилось на 14 осіб.   

 

 

 
 


