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Головне управління статистики у Сумській області 
 

Відповідальний за випуск Шовкун Т.В. 
 

У каталозі вміщено перелік статистичних публікацій 

(комплексні збірники, бюлетені, економічні доповіді та довідники), 

які містять інформацію про соціально-економічний стан Сумської 

області за видами економічної діяльності та по містах і районах 

області. Збірники супроводжуються коротким оглядом основних 

тенденцій, що склалися за останні роки. Ці матеріали можуть 

зацікавити не тільки фахівців, але й широке коло читачів.  
 

Крім перелічених у каталозі видань, Ви можете замовити 

підготовку статистичної інформації з питань, які Вас особисто 

цікавлять. Нами будуть розглянуті всі Ваші замовлення. При 

можливості їх виконання, укладається договір, в якому вказуються 

терміни виконання замовлення і вартість виконаних робіт. 

Підготовка інформації можлива, як на паперових носіях так  

і в електронному вигляді. 
 

 

До уваги, у каталозі зазначено орієнтовну вартість 

лише видань, передбачених Планом державних 

статистичних спостережень, вартість решти видань 

буде розраховуватися в залежності від кількості 

замовників. 
 

Головне управління  

статистики у Сумській області 

 
 адреса: вул.Супруна, 16, м.Суми, 40481, Україна  
 телефон: 25-21-18, 25-21-27 
 Факс: 77-08-57 
 електронна пошта: admin@sumy.ukrstat.gov.ua 
 веб-сайт: www.sumy.ukrstat.gov.ua 

 

Розповсюдження статистичних видань  

Головного управління статистики у Сумській області 

 

Відділ фінансово-економічного забезпечення 

 
 адреса:вул.Супруна, 16, к.18, м.Суми, 40481, Україна 
 телефон: 25-01-12 
 електронна пошта: admin@sumy.ukrstat.gov.ua 

© Головне управління статистики у Сумській області, 2013 
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 Додаткову інформацію щодо змісту публікацій можна отримати  

за телефонами: 

 

№ Назва розділів 
Телефони для 

довідок Стор. 

1. Комплексні публікації 25-21-27 4 

2. Макроекономічна статистика  25-21-27 7 

3. Статистика промисловості 25-20-06 8 

4. Статистика інвестицій та будівництва 25-21-51 10 

5. Статистика сільського господарства та 

навколишнього середовища 

25-20-42 14 

6. Статистика транспорту, зв’язку та 

інформатики 

25-52-59 24 

7. Міжгалузева статистика підприємств 25-20-81, 

25-52-77 

25 

8. Статистика зовнішньої торгівлі 25-21-72 

22-13-66 

31 

9. Статистика внутрішньої торгівлі  25-20-51, 

25-21-72 

33 

10. Статистика енергетики 25-79-58 38 

11. Статистика цін 25-10-81 40 

12. Статистика населення 25-10-74 43 

13. Статистика праці  25-20-95 56 

14. Обстеження домогосподарств 25-20-38 60 

15. Статистика нефінансових послуг і 

соціальних програм 

25-21-95 63 

16. Статистика інновацій 25-21-95 70 

17 Показники Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України 

25-41-15 71 

 

 Календар випуску офіційних 

статистичних публікацій 

25-21-27 72 

 

Символи 
 

 – книга (паперова версія)  – компакт-диск 

  – електронна версія   – веб-сайт 
 

 
Вих. № 02.02-03-131 від 13.12.2013р.  
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Статистичний щорічник Сумської області за 2013 рік 
 

 Містить широкий спектр актуальних показників про соціально-

економічний стан області у 2013р. Статистичні показники подаються  

в динаміці (наприклад, кількість наявного населення з 1939р.; коефіцієнти 

народжуваності, смертності та природного приросту з 1950р.; виробництво 

основних сільськогосподарських культур з 1913р.; загальноосвітні та вищі 

навчальні заклади, основні заклади культури та мистецтва з 1940р. та інші). 

Ряд показників характеризує не лише область, але й райони і міста обласного 

підпорядкування відповідно до встановленого адміністративного поділу.  

В окремий розділ виділені міжобласні зіставлення по регіонах України.  

Для наочності в щорічнику вміщено графіки і діаграми. 

 

Кількість сторінок – 660   

Термін видання – 26 вересня 
 

Орієнтовна вартість на папері – 167,81 грн.  

(в електронному вигляді – 120,24 грн.) 

 

Економічна доповідь та статистичний бюлетень 

“Економічне і соціальне становище Сумської області” 

 

 Містять оперативні дані про основні показники соціально-

економічного розвитку області в цілому і в розрізі міст та районів області.  

 

 Матеріали сформовано за наступними розділами: промисловість; 

товарні ринки; наукова та інноваційна діяльність; сільське господарство; 

капітальні інвестиції; будівельна діяльність; транспорт і зв'язок; 

зовнішньоекономічна діяльність; торгівля та ресторанне господарство; 

нефінансові послуги; ціни і тарифи; діяльність підприємств; діяльність 

суб‘єктів господарювання; фінанси; доходи населення; ринок праці; 

населення та соціальне забезпечення; освіта, культура та відпочинок; 

природні ресурси й охорона навколишнього природного середовища; 

правопорушення; єдиний державний реєстр підприємств та організацій 

України.  
 

1. КОМПЛЕКСНІ ПУБЛІКАЦІЇ 
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Кількість сторінок – 200   

Термін видання – 20 січня, 18 лютого, 18 березня, 

18 квітня, 19 травня, 19 червня, 

18 липня, 18 серпня, 18 вересня, 

20 жовтня, 18 листопада,  

18 грудня 

Орієнтовна вартість на папері – 50,20 грн.  

(в електронному вигляді – 33,95 грн.) 

 

Статистичний бюлетень 

“Економічне і соціальне становище м.Суми” 
 

 Містить економічну доповідь про соціально-економічне становище 

обласного центру; дані оперативної звітності щодо економічних, соціальних 

та демографічних явищ і процесів. Більшість економічних показників 

наведені за видами економічної та промислової діяльності. 
 

Кількість сторінок – 60   

Термін видання – 21 січня, 19 лютого, 19 березня, 

22 квітня, 20 травня, 19 червня, 

21 липня, 20 серпня, 19 вересня, 

21 жовтня, 19 листопада,  

19 грудня 

 

Статистичний бюлетень 

“Оцінка стану соціально-економічного розвитку Сумської області” 
 

Містить економічну доповідь щодо оцінки стану соціально-
економічного розвитку області; дані оперативної звітності за всіма 
напрямами діяльності. Показники Сумської області наведені у порівнянні з 
областями-сусідами та середніми показниками по Україні в цілому. 

Кількість сторінок – 40   

Термін видання – 30 січня, 3 березня, 31 березня, 

30 квітня, 30 травня, 1 липня,  

30 липня, 29 серпня, 30 вересня, 

30 жовтня, 1 грудня,  

30 грудня 

 

Статистичний бюлетень 

“Основні показники розвитку міст та районів Сумської області” 
 

 Містить дані оперативної звітності за основними напрямами 
економічної та фінансової діяльності, соціального розвитку, матеріально-
технічного забезпечення, праці тощо по містах та районах області.  
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Кількість сторінок – 100   

Термін видання – 22 січня, 21 лютого, 21 березня, 

23 квітня, 21 травня, 23 червня, 

22 липня, 21 серпня, 23 вересня, 

22 жовтня, 24 листопада,  

23 грудня 

 

Статистичний бюлетень 

“Основні показники розвитку району (міста) Сумської області” 
 

 Містить узагальнену таблицю основних показників соціально-
економічного розвитку окремого району (міста обласного підпорядкування); 
показники в розрізі міст та районів – дані оперативної звітності за основними 
напрямами економічної діяльності, соціального розвитку, матеріально-
технічного забезпечення за досліджений період у порівнянні з відповідним 
періодом попереднього року.  

В окремий розділ виділено показники окремого району (міста), деякі 
показники представлені за видами економічної діяльності та в розрахунку на 
одну особу тощо. 

Кількість сторінок – 80   

Термін видання – 27 січня, 26 лютого, 26 березня, 

28 квітня, 26 травня, 26 червня, 

28 липня, 27 серпня, 26 вересня, 

27 жовтня, 26 листопада,  

26 грудня 
 

Статистичний бюлетень 

“Моніторинг основних показників розвитку району (міста)  

Сумської області” 

за 2013 рік 
 

У виданні наведено дані за основними напрямами соціального та 

економічного розвитку окремого району (міста) Сумської області, зокрема 

показники демографічної ситуації, промисловості, сільського господарства, 

будівництва, соціального розвитку, доходів населення та інше. Також, в 

графіках представлені дані по всіх районах та області в цілому. Видання 

містить показники за 2012 та 2013рр.  

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 10 березня 

 

Економічні доповіді 

“Соціально-економічне становище Сумської області” для ЗМІ 

Кількість сторінок – 7    

Термін видання – щомісячно, на 25 день  
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“Соціально-економічне становище м.Суми” для ЗМІ 

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – щомісячно, на 25 день  
 

“Соціально-економічне становище міста (району) Сумської області” 

 для ЗМІ 

Кількість сторінок – 7    

Термін видання – щомісячно, на 25 день 
  

100

110

120

130

1 4 7 10

 

Статистичний збірник 

“Місце Сумщини у виробництві валового внутрішнього продукту України  

за 2001–2012 роки” 

 

 Надано характеристику валового регіонального продукту, випуску 

товарів та послуг, проміжного споживання та валової доданої вартості 

Сумської області в динаміці за 2001–2012рр., по видах економічної 

діяльності та в розрахунку на одну особу населення; дані надаються у 

порівнянні з іншими регіонами України. Майже по всіх показниках 

визначено місце кожного регіону в загальноукраїнському рейтингу. Також 

наведено стан розвитку сільського господарства, промисловості, 

будівництва, транспорту та роздрібної торгівлі області; інноваційна 

діяльність підприємств та динаміка інвестицій в основний капітал. Для 

наочності в збірнику вміщено графіки і діаграми. 

Кількість сторінок – 170   

Термін видання – 30 червня 
 

Статистичний збірник 

“Доходи та витрати населення Сумської області за 2001–2013 роки” 

 

У збірнику наведено обсяги, динаміку та структуру основних 

показників доходів населення та джерел їх надходження, наявні та реальні 

наявні доходи, а також основні напрями використання коштів населення 

(фактичне індивідуальне кінцеве споживання за джерелами фінансування).  

В окремий розділ виділено міжобласні зіставлення по регіонах України. Крім 

того, за даними вибіркового обстеження умов життя наводяться дані щодо 

грошових доходів, сукупних ресурсів і витрат домогосподарств. 

Кількість сторінок – 110   

Термін видання – 7 липня 

2. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 
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Економічна доповідь 

“Аналіз доходів та витрат населення Сумської області за 2013 рік” 
 

 У доповіді надається аналіз джерел надходження доходів населення 

області та основні напрями використання цих коштів; визначається місце 

області по основних показниках зростання доходів та витрат населення серед 

регіонів України, окремі показники наведені у порівнянні з областями-

сусідами.  

Кількість сторінок – 30   

Термін видання – 30 травня 
 

Експрес-випуски 
 

“Доходи та витрати населення Сумської області” за 2012 рік, 2013 рік 

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 21 січня, 5 травня 
 

 “ Доходи та витрати населення Сумської області на тлі України  

та областей-сусідів” за 2012 рік, 2013 рік 

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 21 січня, 5 травня 
 

“Валовий регіональний продукт” за 2012 рік 

Кількість сторінок – 1    

Термін видання – 3 квітня 
 

“Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової 

доданої вартості за видами економічної діяльності”  

за 2013 рік (попередні дані) 

Кількість сторінок – 1    

Термін видання – 14 липня 

 

 
Статистичний збірник 

“Житлово-комунальне господарство Сумської області  

у 2011–2013 роках” 
 

Характеризує сучасний стан забезпечення населення області послугами  

з газопостачання природним та зрідженим газом, теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення, і зокрема щодо кількості населених 

3. СТАТИСТИКА ПРОМИСЛОВОСТІ 
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пунктів, забезпечених природним та зрідженим газом, водопроводом та 

каналізацією, кількості опалювальних котелень та їх потужності, 

протяжності газових, теплових, водопровідних та каналізаційних мереж, 

кількості абонентів, відпуску природного, зрідженого газу, теплоенергії та 

води споживачам, кількості відведених та пропущених стічних вод, 

обладнання житлового фонду системами газопостачання, опалення, гарячого 

і холодного водопостачання, рівня оплати та заборгованості населення за 

надані житлово-комунальні послуги тощо.  

У таблицях наведена інформація за 2011–2013рр. як в цілому по 

області, так і в розрізі міст та районів, по міській та сільській місцевості, а 

також окремі показники для порівняння надані у розрізі регіонів України. 
 

Кількість сторінок – 95   

Термін видання – 30 травня 

 
 

Статистичний бюлетень 

“Промисловість Сумщини” 

 

 Містить дані короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні 

та вагомі за обсягами малі підприємства, щодо індексів промислової 

продукції; випуску найважливіших видів продукції та їх залишків на складах; 

реалізації продукції, кількості працівників, середньомісячної заробітної 

плати в промисловості та заборгованості з її виплати в цілому по області та за 

видами промислової діяльності. У бюлетені для порівняння показників також 

наведена інформація про індекси промислової продукції та обсяги  

її реалізації по регіонах України. 

Кількість сторінок – 16   

Термін видання – 31 січня, 28 лютого, 31 березня, 

30 квітня, 30 травня, 27 червня, 

31 липня, 29 серпня, 30 вересня, 

31 жовтня, 28 листопада,  

30 грудня 
 

Економічна доповідь 

“Виробництво та продаж молочних продуктів 

на Сумщині у 2013 році” 
 

Економічна доповідь характеризує стан виробництва молочних 

продуктів  в Сумській  області та їх продаж у роздрібній торговельній 

мережі. 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 31 липня 
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Експрес-випуски 

 
“Підсумки роботи промисловості Сумської області”  

Кількість сторінок – 3    

Термін видання – 20 січня, 19 лютого, 19 березня, 

18 квітня, 20 травня, 19 червня, 

18 липня, 19 серпня, 19 вересня, 

20 жовтня, 19 листопада,  

19 грудня 
 

“Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами 

діяльності по Сумській області”   

Кількість сторінок – 1    

Термін видання – 31 січня, 4 березня, 1 квітня,  

                               5 та 31 травня, 2 та 31 липня,   

                               2 вересня, 1 та 31 жовтня,  

                               2 та 31 грудня 

 

“Обсяг реалізованої промислової продукції Сумської області  

по містах та районах”   

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 31 січня, 4 березня, 1 квітня,  

5 та 31 травня, 2 та 31 липня,  

2 вересня, 1 та 31 жовтня,  

2 та 31 грудня 

 
 

 
 

Статистичний збірник  

“Житлове будівництво в Сумській області у 2009–2013 роках” 

 

 Збірник містить показники, які характеризують прийняття  

в експлуатацію загальної площі житлових будинків (у тому числі в міських 

поселеннях і в сільській місцевості), стан незавершених житлових будівель, 

розподіл загальної площі прийнятого в експлуатацію житла за основними 

ознаками (матеріалами стін, видами упорядкування), стан та рух житлового 

4. СТАТИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙ  
ТА БУДІВНИЦТВА 
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фонду, квартирної черги. Майже всі показники надаються в розрізі міст 

обласного підпорядкування та районів області. Також наведені окремі дані за 

регіонами України. 

Кількість сторінок – 100    

Термін видання – 18 липня 
 

Статистичний бюлетень 

“Прийняття в експлуатацію житла за 2013 рік,  

І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року” 
 

Бюлетень містить інформацію про прийняття в експлуатацію житла за 

звітний період по містах обласного підпорядкування та районах області: 

темпи прийняття в експлуатацію житла, кількість збудованих квартир та їх 

середній розмір; характеристику житлових будинків за матеріалами стін та 

видами благоустрою. 

Кількість сторінок – 22   

Термін видання – 7 березня, 6 червня, 5 вересня,  

                                     5 грудня 
 

Статистичний бюлетень 

“Діяльність будівельних підприємств” 
 

Бюлетень містить оперативну інформацію про діяльність будівельних 

підприємств у звітному періоді: обсяги виконаних будівельних робіт, індекс 

продукції будівництва; кількість будівельних підприємств за ознакою особи 

та видами будівельної діяльності; виробництво окремих видів промислової 

продукції для будівництва. 

Кількість сторінок – 11   

Термін видання – 8 січня, 7 лютого, 7 березня,  

7 квітня, 7 травня, 6 червня, 7 липня, 7 серпня,  

8 вересня, 7 жовтня, 7 листопада, 8 грудня 
 

Статистичний бюлетень 

“Капітальні інвестиції за січень-грудень 2013 року,  

І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року” 

 

Бюлетень містить інформацію про обсяги освоєних капітальних 

інвестицій за звітний період за джерелами фінансування, видами основних 

засобів, видами економічної діяльності, індекси капітальних інвестицій, 

обсяги та темпи прийняття в експлуатацію житлових будівель. 

Кількість сторінок – 16   

Термін видання – 31 березня, 1 липня, 30 вересня,  

                                    31 грудня 
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Статистичний бюлетень 

“Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності  

за 2013 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року”  
 

Бюлетень містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які 

надійшли від нерезидентів в економіку області та внесені підприємствами-

резидентами в економіку інших країн світу. Інформація надана у розрізі країн 

світу, видів економічної діяльності, міст обласного підпорядкування та 

районів області. Також розраховані показники обсягів інвестицій на одну 

особу. 

 

Кількість сторінок – 10   

Термін видання – 7 березня, 6 червня, 5 вересня,  

                                     5 грудня 

 

Статистичний бюлетень 

“Стан будівель та споруд незавершеного будівництва 

 на 1 січня 2014 року” 

 

Бюлетень містить інформацію про кількість незавершених будівель  

і споруд в області (у т.ч. які будуються та будівництво яких тимчасово 

припинене або законсервоване); групування житлових та нежитлових 

будівель, споруд за видами; розподіл незавершених будівель та споруд за 

характером будівництва, причинами припинення будівництва, намірами 

щодо подальшого використання, роками початку та припинення будівництва, 

рівнем будівельної готовності. Більшість показників надається у розрізі міст 

обласного підпорядкування та районів області. 

 

Кількість сторінок – 25   

Термін видання – 23 травня 

 

Економічна доповідь 

“Стан іноземного інвестування економіки Сумської області у 2013 році” 

 

 У доповіді аналізуються дані щодо іноземного інвестування в цілому 

по області, містах та районах, основних країнах-інвесторах, визначаються 

найбільш привабливі для інвестування види економічної діяльності. Також 

розраховані показники обсягів інвестицій на одну особу, наведені 

зіставлення за регіонами України. 

 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 21 березня 
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Економічна доповідь 

“Стан будівель та споруд незавершеного будівництва 

 на 1 січня 2014 року” 

 

У доповіді аналізуються дані щодо стану незавершених будівель  

і споруд в області (у т.ч. які будуються та будівництво яких тимчасово 

припинене або законсервоване). Більшість показників надається у розрізі міст 

обласного підпорядкування та районів області. 
 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 23 травня 

 

Експрес-випуски 
 

“Виконання будівельних робіт”  

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 20 січня, 18 лютого, 19 березня,  

18 квітня, 20 травня, 18 червня, 18 липня, 19 серпня  

18 вересня, 20 жовтня, 18 листопада, 18 грудня 

 
 

“Прийняття в експлуатацію житла”  

за 2013 рік, І квартал, І півріччя,9 місяців 2014 року  

Кількість сторінок – 3    

Термін видання – 17 лютого, 16 травня, 15 серпня,  

17 листопада 
 

“Стан будівель та споруд незавершеного будівництва”  

на 1 січня 2014 року 

Кількість сторінок – 5    

Термін видання – 18 квітня 
 

“Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності”  

за 2013 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року  

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 17 лютого, 16 травня, 15 серпня,  

17 листопада 
 

“Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у розрізі міст та районів”  

за 2013 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року  

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 17 лютого, 16 травня, 15 серпня,  

17 листопада 
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“Капітальні інвестиції”  

за січень–грудень 2013 року, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року  

 

Кількість сторінок – 3    

Термін видання – 25 лютого, 27 травня, 27 серпня,  

25 листопада 

 
 

  
 

Статистичний збірник 

“Тваринництво Сумщини у 2013 році” 
 

Містить дані про кількість поголів’я основних видів худоби та птиці, 

виробництво основних продуктів тваринництва, продуктивність худоби та 

птиці, витрати кормів у динаміці за ряд років. Дані наведено в цілому по 

області, у розрізі районів та за категоріями господарств. Також у збірнику 

наведено групування сільськогосподарських підприємств за окремими 

показниками, що характеризують стан тваринництва у 2013р. Крім того, у 

збірнику відображено показники виробництва тваринницької продукції 

фермерськими господарствами. У динаміці за ряд років надається інформація 

щодо виробництва найважливіших видів промислової продукції. Дані про 

кількість поголів’я худоби та птиці показано станом на початок року, інші 

показники – за звітний рік. Окремо виділено розділ “Міжобласні 

зіставлення”. 

Кількість сторінок – 129    

Термін видання – 30 червня 

 

Статистичний збірник 

“Рослинництво Сумщини у 2013 році”  

 

Містить основні показники, що характеризують стан галузі 

рослинництва в області та її районах у динаміці за ряд років. У збірнику 

надається інформація про посівні та зібрані площі, валові збори та 

урожайність сільськогосподарських і плодово-ягідних культур, внесення 

мінеральних та органічних добрив, обсяги експорту-імпорту зерна. Також 

наведено групування сільськогосподарських підприємств за окремими 

показниками, що характеризують стан рослинництва у 2013 році. Крім того, 

5. СТАТИСТИКА СІЛЬСЬКОГО  
ГОСПОДАРСТВА ТА  
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
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у збірнику відображено показники виробництва рослинницької продукції 

фермерськими господарствами. Окремим розділом виділені показники 

виробництва основних сільськогосподарських культур у порівнянні з іншими 

регіонами. 

 

Кількість сторінок – 178   

Термін видання – 30 червня 

 
Статистичний збірник 

“Сільське господарство Сумської області у 2013 році” 

  

Містить основні показники, що характеризують соціально-економічний 

стан сільського господарства в області та її районах за 1990–2013рр.  

У збірнику наведено дані про місце сільського господарства в структурі 

галузей економіки, кількість постійного населення, чисельність працюючих, 

інвестиції в основний капітал, виробництво окремих видів харчових 

продуктів. Відображено показники, що характеризують обсяги та 

ефективність виробництва, реалізації та споживання сільськогосподарської 

продукції. Окремим розділом виділені основні показники розвитку 

сільського господарства у порівнянні з іншими регіонами. Аналітичний та 

табличний матеріал доповнюються графіками та діаграмами. Методологічні 

пояснення та назви таблиць надаються двома мовами: українською та 

англійською. 

 

Кількість сторінок – 132   

Термін видання – 30 вересня 

 
Статистичний збірник 

“Валова продукція сільського господарства Сумської області у 2013 році”  

 

Містить остаточні підсумки розрахунків обсягів валової продукції 

сільського господарства у постійних цінах 2010р. У збірнику відображено 

показники, що характеризують обсяги валової продукції сільського 

господарства за основними категоріями виробників сільськогосподарської 

продукції, видів економічної діяльності аграрного сектору. Також надається 

інформація щодо валової доданої вартості за видами економічної діяльності. 

Статистична інформація подається у динаміці за ряд років загалом по області 

і в розрізі районів. В окремому розділі наведено дані за регіонами України. 

 

Кількість сторінок – 60   

Термін видання – 31 жовтня 
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Статистичний збірник 

“Сільськогосподарська діяльність господарств населення Сумщини у 2013 році” 

 
 Містить основні показники, що характеризують вклад господарств 

населення у розвиток сільського господарства області. У збірнику наведені 

дані про наявність домогосподарств, чисельність сільського населення та 

кількість зайнятих у галузі сільського господарства, площі 

сільськогосподарських угідь, що знаходяться у користуванні населення, 

обсяги та динаміку виробництва, обсяги витрат на ведення господарства, 

надходження коштів та продаж продукції переробним підприємствам,  

а також наявність техніки в господарствах населення. Також містяться 

основні показники, що характеризують господарства населення сільської 

місцевості, отримані за підсумками вибіркового обстеження їх 

сільськогосподарської діяльності. В окремому розділі наведено дані за 

регіонами України. 

 

Кількість сторінок – 122   

Термін видання – 28 листопада 

 
Статистичний збірник  

“Довкілля Сумщини у 2013 році” 

 

 Містить інформацію, що характеризує техногенне навантаження на 

навколишнє природне середовище, зокрема, надходження шкідливих 

речовин в атмосферне повітря, скидання зворотних вод у водні об’єкти, 

розміщення та використання небезпечних відходів, а також використання 

водних і земельних ресурсів. Широке коло економічних та екологічних 

показників відображає ведення лісового та мисливського господарств, 

лісовий та заповідний фонди області, наявність диких тварин у природі та 

заходи суспільства, що сприяють збереженню природного різноманіття 

флори і фауни. У збірнику надається інформація про інвестиції та поточні 

витрати на охорону навколишнього природного середовища, джерела їхнього 

фінансування, збори за забруднення довкілля, а також природоохоронну 

діяльність органів державного контролю. Статистична інформація подається 

у динаміці за ряд років загалом по області і в розрізі районів та за видами 

економічної діяльності. Окремим розділом наведено основні показники стану 

навколишнього середовища у порівнянні з іншими областями. 

 

Кількість сторінок – 132   

Термін видання – 30 вересня 

 

 

 



Каталог офіційних статистичних публікацій у 2014 році 

17 

Головне управління статистики у Сумській області 

Статистичний бюлетень 

“Про виробництво продукції тваринництва 

у сільськогосподарських підприємствах Сумської області” 
 

 Вміщує дані виробництва м’яса (реалізація на забій худоби та птиці  

в живій вазі) за основними видами худоби, молока, яєць, поголів’я всіх видів 

худоби, показники її продуктивності, середньодобові прирости великої 

рогатої худоби та свиней на вирощуванні та відгодівлі, наявність кормів 

(щомісячно), надходження приплоду, падежу, купівлі та продажу худоби  

і птиці, одержано приросту від вирощування, відгодівлі та нагулу великої 

рогатої худоби та свиней (щоквартально). Дані наведені як по області, так  

і в розрізі районів. Також надається інформація про виробництво 

найважливіших видів промислової продукції в цілому по області. 
 

Кількість сторінок – 30  

Термін видання – 20 січня, 20 лютого, 20 березня, 

18 квітня, 20 травня, 20 червня, 18 липня,  

20 серпня, 19 вересня, 20 жовтня, 20 листопада,  

19 грудня  

 

Статистичний бюлетень 

“Про виробництво продукції тваринництва 

у сільськогосподарських підприємствах Сумської області за 2013 рік” 
 

 Вміщує дані вирощування худоби та птиці, виробництва м’яса 

(реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі), молока, яєць, поголів’я всіх 

видів худоби, показники її продуктивності, середньодобові прирости на 

вирощуванні та відгодівлі, надходження приплоду, падежу, купівлі та 

продажу худоби і птиці та руху поголів’я всіх видів худоби і птиці  

за 2013р., наявність кормів. Дані наведені як по області, так і в розрізі 

районів. Також надається інформація про виробництво найважливіших видів 

промислової продукції в цілому по області. 

 

Кількість сторінок – 71  

Термін видання – 20 березня 

 

Статистичний бюлетень 

“Реалізація сільськогосподарської продукції  

сільськогосподарськими підприємствами Сумської області” 
 

 Наведені дані про обсяги та середні ціни реалізації основних видів 

продукції сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності по 

всіх напрямах: переробним підприємствам, населенню в рахунок оплати 

праці (включаючи реалізацію через систему громадського харчування), 
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пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв (часток), на 

ринку через власні магазини, ларьки, палатки, за іншими каналами. Містить 

інформацію про індекси роздрібних цін на продовольчі товари. Дані наведені 

як по області, так і в розрізі районів. 

 

Кількість сторінок – 71   

Термін видання – 28 лютого, 31 березня, 30 квітня, 

31 травня, 30 червня, 31 липня, 31 серпня,  

30 вересня, 31 жовтня, 28 листопада, 31 грудня 

 

Статистичний бюлетень 

“Реалізація сільськогосподарської продукції  

сільськогосподарськими підприємствами Сумської області за 2013 рік” 

 

 Наведені дані про обсяги та середні ціни реалізації основних видів 

продукції сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності по 

всіх напрямах: переробним підприємствам, населенню в рахунок оплати 

праці (включаючи реалізацію через систему громадського харчування), 

пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв (часток), на 

ринку через власні магазини, ларьки, палатки, за іншими каналами. Також 

надається інформація по області про реалізацію племінної худоби та 

переробку у власних (орендованих) цехах власновиробленої продукції. 

Містить інформацію про індекси роздрібних цін на продовольчі товари. Дані 

наведені як по області, так і в розрізі районів. 

 

Кількість сторінок – 131  

Термін видання – 20 березня 

 

Статистичний бюлетень 

“Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад  

у галузі сільського господарства у сільських населених пунктах  

Сумської області на 1 січня 2014 року” 
 

 Наведені дані про загальну кількість об’єктів погосподарського обліку 

на території ради, члени яких мають у володінні та оренді земельні ділянки, 

утримують худобу та птицю, мають у приватній власності 

сільськогосподарську техніку, у т.ч. у домогосподарствах з реєстрацією місця 

проживання на території ради. Містить дані про площу землі в особистому 

користуванні об’єктів погосподарського обліку. Також надається інформація 

про чисельність постійного та наявного населення області, у т.ч. сільського. 

Кількість сторінок – 28  

Термін видання – 31 березня 
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Статистичний бюлетень 

“Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай 2013 року 

в сільськогосподарських підприємствах Сумської області” 
 

Вміщує дані щодо внесення мінеральних та органічних добрив, 

проведення вапнування ґрунтів, застосування засобів захисту рослин 

сільськогосподарськими підприємствами області, які мають у своєму 

користуванні 100 га сільськогосподарських угідь і більше. Мінеральні 

добрива наведено за видами (азотні, фосфорні, калійні) у перерахунку на 

100% поживних речовин, органічні – у натуральному виразі. Надається 

інформація про експорт добрив. 

Кількість сторінок – 42  

Термін видання – 28 березня 

 

Статистичний бюлетень 

“Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських 

підприємствах Сумської області у 2013 році” 
 

 Містить дані про сільськогосподарську техніку, яка є в наявності у 

сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності та 

господарювання (включаючи фермерські господарства) в цілому по області 

та в розрізі районів. Показник кількості сільськогосподарської техніки 

включає всю техніку, яка знаходиться на балансі господарств, у т.ч. ту, що 

взята ними в оренду та ту, що знаходиться на позабалансовому рахунку, 

незалежно від її технічного стану (працюючу, непрацюючу, але ще не 

списану з балансу, а також ту, що знаходиться в ремонті). У бюлетені 

надається інформація про наявність автомобілів (власних та орендованих). 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 30 травня 

 

Статистичний бюлетень 

“Основні економічні показники роботи 

 сільськогосподарських підприємств Сумської області за 2013 рік” 

 

 Містить дані про зібрану площу, валовий збір та урожайність 

сільськогосподарських культур; поголів’я сільськогосподарських тварин, їх 

продуктивність та виробництво продукції тваринництва; виробничу та повну 

собівартість, ціну реалізації, фінансові результати виробництва основних 

видів сільськогосподарської продукції та надання послуг у сільському 

господарстві; структуру виробничої собівартості за видами 

сільськогосподарської продукції; витрати на виробництво продукції 

рослинництва та тваринництва по статтях затрат; отримання державних 

коштів для підтримки виробництва продукції рослинництва, розвитку 

тваринництва, здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів та за 
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іншими видами (напрямами) державної підтримки; середньооблікову 

чисельність працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві; 

площу сільськогосподарських угідь. Також надається фінансовий результат 

підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності. Дані 

наведено у розрізі міст та районів. 
 

Кількість сторінок – 125   
Термін видання – 25 червня 

 

Статистичний бюлетень 

“Посів сільськогосподарських культур у сільськогосподарських 

підприємствах Сумської області на 1 травня, 1 червня 2014 року” 
 

 Вміщує дані про посівні площі сільськогосподарських культур, 

загибель озимих культур на зерно та зелений корм у сільськогосподарських 

підприємствах, які мають у користуванні 100 га і більше 

сільськогосподарських угідь. Також надається інформація про залишки та 

використання бензину моторного та газойлів (палива дизельного). Дані 

надаються по області та у розрізі районів. 
 

Кількість сторінок – 15   

Термін видання – 16 травня, 16 червня 

 

Статистичний бюлетень 

“Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року  

у сільськогосподарських підприємствах Сумської області ” 
 

 Містить зведені дані про розмір посівних площ основних 

сільськогосподарських культур в цілому по Сумській області, в розрізі 

районів та по категоріях господарств. Також надається інформація про 

залишки та використання бензину моторного та газойлів (палива 

дизельного). 
 

Кількість сторінок – 145   
Термін видання – 18 липня 

 
Статистичний бюлетень 

“Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур у 

сільськогосподарських підприємствах Сумської області 

на 1 серпня, 1 вересня, 1 жовтня, 1 листопада 2014 року” 

 

 Вміщує дані про площі, валові збори та урожайність 

сільськогосподарських культур, трансформацію посівних площ 

сільськогосподарських культур та проведення інших польових робіт у 

сільськогосподарських підприємствах, які мають у користуванні 100 га і 
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більше сільськогосподарських угідь. Також надається інформація про 

залишки та використання бензину моторного та газойлів (палива 

дизельного). Дані представлені в розрізі районів. 
 

Кількість сторінок – 27   

Термін видання – 18 серпня, 16 вересня, 16 жовтня,  

                               17 листопада 

 

Статистичний бюлетень 

“Посів озимих культур у сільськогосподарських підприємствах  

Сумської області на 1 грудня 2014 року” 

 

 Вміщує дані про посів озимих культур по всіх категоріях господарств 

Сумської області та по сільськогосподарських підприємствах всіх форм 

власності в розрізі районів. Також надається інформація про залишки та 

використання бензину моторного та газойлів (палива дизельного). 
 

Кількість сторінок – 12   

Термін видання – 26 грудня 

 

Статистичний бюлетень 

“Викиди шкідливих речовин в атмосферу  

стаціонарними джерелами забруднення у Сумській області за 2013 рік” 

 

 Вміщує дані про обсяги викидів шкідливих речовин та діоксиду 

вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, кількість 

підприємств, що мали викиди, щільність та обсяги викидів у розрахунку на 

одну особу, індекси промислової продукції за основними видами діяльності 

(щоквартально), впровадження та стан виконання повітроохоронних заходів 

(за рік). Дані наведені у розрізі міст та районів, видів економічної діяльності, 

забруднюючих речовин, повітроохоронних заходів.  
 
 

Кількість сторінок – 35   

Термін видання – 30 травня 

 

Статистичний бюлетень 

“Лісогосподарська діяльність у Сумській області за 2013 рік, 

січень–березень, січень–червень, січень–вересень 2014 року” 

 

 Містить дані про обсяги продукції, робіт та послуг лісового 

господарства, заготівлю ліквідної деревини за категоріями технічної 

придатності, заготівлю лісоматеріалів круглих за сортиментом та їх породну 

структуру, експорт деревини та виробів з неї підприємствами області 
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(щоквартально), відтворення лісів, причини загибелі лісових насаджень, 

кількість лісових пожеж та шкоду заподіяну ними (за рік). 
 

Кількість сторінок – 10   

Термін видання – 10 квітня, 30 травня, 29 серпня,  

                               28 листопада 

 

Економічна доповідь 

“ Лісове, мисливське господарство та природно-заповідний фонд 

Сумщини у 2013 році ” 
 

Наведено аналіз показників ведення лісового та мисливського 

господарства у Сумській області, експорту деревини та виробів з неї 

підприємствами області, інформацію про об’єкти природно-заповідного 

фонду місцевого та державного значення.  

 

Кількість сторінок – 30   

Термін видання – 10 травня 

 

Довідник  

сільськогосподарських товаровиробників Сумської області 
 

Містить інформацію про сільськогосподарських товаровиробників у 

розрізі районів та міст обласного підпорядкування, включаючи назву 

підприємства, адресу, номер телефону, виробничий напрямок. Для зручності 

у користуванні коди видів економічної діяльності (КВЕД) розшифровані за 

назвами класифікаційних угрупувань. У приведеній класифікації окремо 

виділені основні види діяльності сільськогосподарських товаровиробників. 
 

Кількість сторінок – 120   

Термін видання – 30 вересня 

 

Довідник  

фермерських господарств Сумської області 
 

Містить інформацію про фермерські господарства у розрізі районів, 

включаючи назву господарства, адресу, прізвище керівника, номер телефону, 

виробничий напрямок. Для зручності у користуванні коди видів економічної 

діяльності (КВЕД) розшифровані за назвами класифікаційних угрупувань.  

У приведеній класифікації окремо виділені основні види діяльності 

фермерських господарств. 

Кількість сторінок – 60   

Термін видання – 30 вересня 
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Експрес-випуски 

 

“Стан сільського господарства Сумської області”  
 

Кількість сторінок – 5    

Термін видання – 14 січня, 13 лютого, 13 березня, 

14 квітня, 15 травня, 13 червня, 14 липня,  

14 серпня, 12 вересня, 14 жовтня, 13 листопада,  

12 грудня 

 

“Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів”  

у 2013 році 
 

Кількість сторінок – 1    

Термін видання – 28 лютого 

 
“Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур,  

плодів та ягід” у 2013 році 
 

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 24 березня 

 
“Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай 

сільськогосподарських культур” у 2013 році 
 

Кількість сторінок – 4    

Термін видання – 21 березня 

 
“Чисельність худоби та птиці” на 1 січня 2014 року 

 

Кількість сторінок – 5    

Термін видання – 21 березня 

 
“Економічні результати сільськогосподарського виробництва”  

за 2013 рік (попередні дані) 
 

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 2 квітня 

 
“Особисті селянські господарства” на 1 січня 2014 року 

 

Кількість сторінок – 1    

Термін видання – 20 березня 
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“Лісогосподарська діяльність”  

за 2013 рік, січень-березень, січень–червень, січень–вересень 2014 року  

Кількість сторінок – 3    

Термін видання – 4 квітня, 20 травня, 19 серпня,  

                               19 листопада 
 

“Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу  

від стаціонарних джерел забруднення”  

за 2013 рік (попередні дані) 

Кількість сторінок – 4    

Термін видання – 21 березня 

 
“Утворення та поводження з відходами” у 2013 році 

Кількість сторінок – 5    

Термін видання – 23 травня 

 
“Витрати на охорону навколишнього природного середовища  

та екологічний податок” у 2013 році 

Кількість сторінок – 3    

Термін видання – 14 травня 

 

 
Статистичний збірник 

“Транспорт і зв’язок Сумщини за 2000–2013 роки” 

 

 Містить дані, які різнобічно характеризують роботу підприємств 

транспортного комплексу і підприємств зв’язку області за 2000–2012рр. 

Майже всі показники надаються в розрізі міст і районів. Для наочності 

інформація вміщена у вигляді графіків та діаграм. 

Кількість сторінок – 140  

Термін видання – 30 вересня 

 

Статистичний бюлетень 

“Стан і розвиток зв’язку Сумської області за 2013 рік”  
 

 Містить інформацію про послуги пошти та зв’язку, засоби телефонного 

та мобільного зв’язку, індекси фізичного обсягу продукції, а також 

6. СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТУ,  
ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИКИ 
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інформацію про надання послуг міжнародного зв’язку та експорт-імпорт 

відповідних послуг. 

Кількість сторінок – 20  

Термін видання – 28 березня 

 

Економічна доповідь 

“Стан і тенденції розвитку пошти та зв’язку 

 у Сумській області у 2013 році” 
 

Містить аналітичну інформацію, що характеризує діяльність 

підприємств-операторів зв’язку, провайдерів: доходи від послуг зв’язку за їх 

видами, у т.ч. надання відповідних послуг у міжнародному трафіку, темпи 

розвитку, наявність засобів та абонентів телефонного та мобільного зв’язку, 

телефонізацію об’єктів у сільській місцевості. 

Кількість сторінок – 15  

Термін видання – 31 березня 

 

Експрес-випуск 
 

“Підсумки роботи транспорту Сумської області”  

Кількість сторінок – 5    

Термін видання – 15 січня, 17 лютого, 17 березня,  

17 квітня, 15 травня, 16 червня, 15 липня,  

15 серпня, 15 вересня, 15 жовтня, 17 листопада,  

15 грудня 

 
 

 
 

Статистичний збірник 

“Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та 

мікропідприємництва 

 Сумської області у 2013 році” 

 Містить інформацію про кількість великих, середніх,малих та мікро 

підприємств, середню чисельність працівників, обсяги реалізованої продукції 

(товарів, послуг), витрати на персонал, основні фінансові показники 

господарської діяльності за видами економічної діяльності, у розрізі районів 

7. МІЖГАЛУЗЕВА СТАТИСТИКА 
ПІДПРИЄМСТВ 
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та міст обласного підпорядкування за 2010–2013рр. Також наведені основні 

показники розвитку підприємництва, включаючи фізичних осіб-підприємців.  
 

Кількість сторінок – 140   

Термін видання – 31 грудня 

 

Статистичний збірник 

“Діяльність суб’єктів господарювання 

 Сумської області у 2013 році” 

  

 Збірник містить інформацію про статистичні показники, що 

характеризують стан та тенденції розвитку суб’єктів господарювання області 

за 2010–2013рр. Надана також інформація про кількість підприємств-

суб’єктів господарювання, середньорічну кількість зайнятих та найманих 

працівників, обсяги реалізованої продукції, виконані роботи та надані 

послуги, витрати на персонал, фінансово-економічні показники, валові 

інвестиції в основний капітал та інше. Окремим розділом надаються 

статистичні дані про діяльність суб’єктів підприємництва із врахуванням 

фізичних осіб-підприємців. 
 

Кількість сторінок – 220   

Термін видання – 31 грудня 

 

Статистичний збірник 

“Фінанси Сумської області у 2013 році” 

 

 У статистичному збірнику вміщена інформація про виконання 

місцевих бюджетів Сумської області, опубліковані показники банківської 

статистики, економічний аналіз фінансового стану підприємств і організацій 

області та основні фінансово-економічні показники їх господарської 

діяльності у 2013р. в порівнянні з попередніми роками. Більшість показників 

наведено за видами економічної, промислової діяльності та характеризують 

як область в цілому, так і в розрізі міст і районів області. В окремий розділ 

виділено міжобласні зіставлення за регіонами України. 

Кількість сторінок – 200   

Термін видання – 29 грудня 

 

Статистичний збірник 

“Фінансові показники підприємств великого, середнього, малого та 

мікропідприємництва  

Сумської області за 2013 рік” 
 

 Містить статистичний аналіз фінансового стану великих, середніх, 

малих та мікро підприємств області, основні фінансово-економічні показники 
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їх діяльності в розрізі видів економічної діяльності та районів і міст 

обласного підпорядкування у 2013р. порівняно з попередніми роками.  

 

Кількість сторінок – 150   

Термін видання – 29 грудня 

 

Статистичний збірник 

“Основні показники діяльності виробників сільськогосподарської продукції 

Сумської області за 2013 рік” 

 

 У статистичному збірнику вміщені основні фінансово-економічні 

показники діяльності підприємств-виробників сільськогосподарської 

продукції за видами діяльності та в розрізі міст і районів Сумської області  

за 2013р. у порівнянні з попередніми роками. В окремі розділи виділено 

міжобласні зіставлення та рейтинг розвитку сільськогосподарських 

підприємств по регіонах України. 

 

Кількість сторінок – 125   

Термін видання – 28 листопада 
 

 

Статистичний бюлетень 

“Основні економічні показники діяльності підприємств-суб’єктів 

господарювання по містах і районах Сумської області у 2013 році”  
 

 Містить інформацію про статистичні показники, що характеризують 

стан та тенденції розвитку підприємств-суб’єктів господарювання в розрізі 

районів і міст обласного підпорядкування. 

 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 10 липня 

 

Статистичний бюлетень 

“Основні економічні показники діяльності малих підприємств  

по містах і районах Сумської області у 2013 році”  
 

 Містить інформацію про статистичні показники, що характеризують 

стан та тенденції розвитку малих підприємств в розрізі районів і міст 

обласного підпорядкування. 

 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 30 червня 
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Статистичний бюлетень 

“Основні економічні показники діяльності підприємств-суб’єктів 

господарювання Сумської області у 2013 році”  

 

 Містить інформацію про статистичні показники, що характеризують 

стан та тенденції розвитку підприємств-суб’єктів господарювання в розрізі 

видів економічної діяльності. 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 10 листопада 

 

Статистичний бюлетень 

“Основні економічні показники діяльності малих підприємств  

Сумської області у 2013 році”  

 

 Містить інформацію про статистичні показники, що характеризують 

стан та тенденції розвитку малих підприємств в розрізі видів економічної 

діяльності. 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 30 червня 

 

Статистичний бюлетень 

“Основні економічні показники діяльності торговельних підприємств 

Сумської області за 2013 рік” 
 

 Статистичний бюлетень містить інформацію про статистичні 

показники, що характеризують стан та тенденції розвитку торговельних 

підприємств-суб’єктів господарювання в розрізі видів економічної 

діяльності. 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 10 липня 

 

Статистичний бюлетень 

“Основні економічні показники діяльності промислових підприємств 

Сумської області за 2013 рік” 

 

 Статистичний бюлетень містить інформацію про статистичні 

показники, що характеризують стан та тенденції розвитку промислових 

підприємств-суб’єктів господарювання в розрізі видів економічної 

діяльності. 

 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 10 липня 
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Статистичний бюлетень 

“Основні економічні показники діяльності великих, середніх та малих 

підприємств Сумської області за 2013 рік” 
 

 Статистичний бюлетень містить інформацію про статистичні 

показники, що характеризують стан та тенденції розвитку великих, середніх 

та малих підприємств в розрізі видів економічної діяльності. 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 10 липня 

 

Статистичний бюлетень 

“Основні економічні показники діяльності підприємств-суб’єктів 

господарювання в регіонах України у 2013 році” 

 

 Статистичний бюлетень містить порівняльний аналіз діяльності 

підприємств-суб’єктів господарювання в розрізі регіонів України. В бюлетені 

наведені не лише абсолютні значення показників, а також динаміка їх зміни.  

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 10 липня 

 

Статистичний бюлетень 

“Розвиток сектору малого бізнесу в регіонах України у 2013 році” 

 

Статистичний бюлетень містить порівняльний аналіз розвитку малого 

бізнесу в розрізі регіонів України. В бюлетені наведені не лише абсолютні 

значення показників, а також динаміка їх зміни.  

 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 10 листопада 

 

Статистичний бюлетень 

“Фінансовий стан підприємств Сумської області  

за 2013 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року” 
 

Статистичний бюлетень містить аналітичний та табличний матеріал з 
даними фінансової звітності, що характеризують результати фінансово-
господарської діяльності підприємств області за видами економічної 
діяльності, та інформацію про реалізацію продукції за окремими видами 
діяльності. 

 

Кількість сторінок – 45   

Термін видання – 30 червня, 18 липня,  

                               30 вересня, 30 грудня 
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Статистичний бюлетень 

“Фінансовий стан підприємств м.Суми 

за 2013 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року” 
 

Статистичний бюлетень містить аналітичний та табличний матеріал з 
даними фінансової звітності, що характеризують результати фінансово-
господарської діяльності підприємств обласного центру за видами 
економічної діяльності, та інформацію про реалізацію продукції за окремими 
видами діяльності. 

Кількість сторінок – 25   

Термін видання – 30 червня, 18 липня,  

                               30 вересня, 30 грудня 
 

Статистичний бюлетень 

“Фінансовий стан промислових підприємств Сумської області  

за 2013 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року” 
 

Статистичний бюлетень містить стислий економічний аналіз та 
табличний матеріал щодо основних фінансово-економічних показників 
діяльності промисловості Сумщини. Інформація наведена за основними 
видами промислової діяльності.  

Кількість сторінок – 30   

Термін видання – 30 червня, 18 липня,  

                               10 жовтня, 30 грудня 
 

Статистичний бюлетень 

“Фінансовий стан будівельних підприємств Сумської області  

за 2013 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року” 
 

Статистичний бюлетень містить стислий економічний аналіз та 

табличний матеріал щодо основних фінансово-економічних показників 

діяльності будівельних підприємств Сумщини. Інформація наведена за 

основними видами діяльності будівництва.  

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 30 червня, 18 липня,  

                               10 жовтня, 30 грудня 
 

Статистичний бюлетень 

“Фінансовий стан підприємств Сумської області  

в розрізі міст і районів за 2013 рік” 
 

 Бюлетень містить статистичну інформацію щодо основних фінансово-

економічних показників діяльності підприємств області в розрізі районів та 

міст обласного підпорядкування за 2013р. порівняно з 2012р. Окремі 

показники наведені також за видами економічної діяльності.  

Кількість сторінок – 25   

Термін видання – 30 червня 
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Статистичний бюлетень 

“Фінансовий стан підприємств малого бізнесу  

по містах і районах Сумської області за 2013 рік” 
 

 Статистичний бюлетень містить економічну доповідь та табличний 

матеріал щодо основних фінансово-економічних показників діяльності малих 

підприємств за законодавчими критеріями в розрізі районів і міст обласного 

підпорядкування у 2013р. порівняно з 2012р.  

 

Кількість сторінок – 25   

Термін видання – 30 червня 

 
Експрес-випуск 

 

“Фінансові результати діяльності підприємств Сумської області”  

за 2013 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року  

 

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 16 квітня, 30 травня, 

29 серпня, 28 листопада 

 
 

Статистичний збірник 

“Зовнішня торгівля товарами та послугами Сумської області у 2013 році” 
 

 Містить основні показники, що характеризують стан 

зовнішньоекономічної діяльності області за 2000р., 2005–2013рр., зокрема, 

обсяги експорту та імпорту товарів та послуг, сальдо зовнішньоекономічної 

діяльності, коефіцієнт покриття експортом імпорту, кількість підприємств-

учасників зовнішньої торгівлі та країн-партнерів.  

У збірнику наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі області за 

країнами світу, товарною структурою та видами послуг, містами та районами 

області. Надається інформація про бартерні угоди, давальницьку сировину та 

продукцію з неї, інвестиції зовнішньоекономічної діяльності. Окремим 

розділом виділені міжобласні зіставлення за регіонами України. Збірник 

містить діаграми та графіки.  

Кількість сторінок – 150   

Термін видання – 15 липня 

 

8. СТАТИСТИКА ЗОВНІШНЬОЇ  
ТОРГІВЛІ 
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Статистичний збірник 

“Зовнішньоекономічні зв'язки підприємств  Сумщини  

з країнами Європейського Союзу у 2013 році” 
 

 У збірнику наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та 

послугами з країнами ЄС у динаміці за 2000р., 2005–2013рр., товарну 

структуру, бартерні операції, види послуг, інвестиції зовнішньоекономічної 

діяльності. Також проведено співставлення часток країн ЄС у 

зовнішньоторговельних показниках України та Сумської області. Збірник 

містить діаграми та графіки. 

Кількість сторінок – 80   

Термін видання – 27 жовтня 

 

Статистичний збірник 

“Зовнішня торгівля Сумської області з Російською Федерацією у 2013 році” 
 

 У збірнику наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та 

послугами з Російською Федерацією; динаміку експорту та імпорту  

за 2000р., 2005–2013рр., бартерні операції, давальницьку сировину та 

продукцію, виготовлену з неї, інвестиції зовнішньоекономічної діяльності. 

Також проведено співставлення часток Російської Федерації у 

зовнішньоторговельних показниках України та Сумської області. Збірник 

містить діаграми та графіки. 

Кількість сторінок – 100   

Термін видання – 25 вересня 
 

Економічна доповідь 

“Зовнішня торгівля Сумщини напередодні вступу до ЄС” 
 

 У доповіді аналізуються основні показники зовнішньоекономічної 

діяльності області вцілому та за угрупуваннями країн, наводиться 

співставлення товарних потоків та видів послуг до країн СНД та ЄС, 

порівняння їх товарних структур, відповідні дані щодо залучення іноземних 

інвестицій.  

Кількість сторінок – 12   

Термін видання – 26 березня 

 

Статистичний бюлетень 

“Зовнішньоекономічна діяльність підприємств м. Суми  

за 2013 рік, січень–березень, січень–червень, січень–вересень 2014 року” 
 

 Наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами, 

їх товарну та географічну структуру, види послуг, іноземні інвестиції 

підприємств м.Суми. 
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Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 31 березня, 30 травня,  

                               29 серпня, 29 листопада 

 

Експрес-випуски 

 

“Зовнішня торгівля товарами Сумської області”  

 

Кількість сторінок – 3    

Термін видання – 14 січня, 14 лютого, 17 березня,               

14 квітня, 15 травня, 16 червня, 15 липня, 14 серпня,                

15 вересня, 11 жовтня, 14 листопада, 15 грудня 

 

“Зовнішня торгівля послугами Сумської області”  

за 2013 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року  

 

Кількість сторінок – 3    

Термін видання – 19 лютого, 19 травня, 19 серпня,  

                             19 листопада 

 

 

 
 

Статистичний збірник 

“Оптова торгівля підприємств Сумської області у 2013 році” 

 

Містить дані про обсяги оптового товарообороту підприємств 

(юридичних осіб), для яких оптова торгівля є основним видом діяльності, 

товарну структуру оптового товарообороту, зовнішньоекономічну діяльність 

підприємств оптової торгівлі та їх фінансовий стан. Інформація подається в 

розрізі основних видів економічної діяльності підприємств, міст та районів 

області, за основними товарними групами. В окремому розділі висвітлено 

питання щодо міжобласних зіставлень показників оптового товарообороту. 

Статистичні показники подаються у динаміці за 2005–2013рр.  

Кількість сторінок – 50   

Термін видання –  29 серпня 

 

9. СТАТИСТИКА ВНУТРІШНЬОЇ 
ТОРГІВЛІ 
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Статистичний збірник  

“Роздрібна торгівля Сумської області у 2013 році” 

 

 Містить дані про оборот роздрібної торгівлі (до якого включено 

роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані 

щодо обсягів продажу споживчих товарів через торгову мережу, що 

належить фізичним особам-підприємцям, та на ринках), про обсяги 

роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), що здійснюють 

діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства в цілому,  

у міських поселеннях, сільській місцевості, за видами економічної діяльності, 

про товарну структуру роздрібного товарообороту, індекси фізичного обсягу 

роздрібного товарообороту, товарні запаси. Наведено дані про наявність 

підприємств (юридичних осіб) усіх видів економічної діяльності, що 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства,  

а також про їх мережу (магазини, кіоски, автозаправні станції, ресторани, 

кафе, бари тощо). Наведено дані про кількість ринків з продажу споживчих 

товарів, їх спеціалізацію. Також у виданні представлена інформація про 

індекси споживчих цін, дані про доходи та витрати домогосподарств.  

Для порівняння основні показники роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства наведені по регіонах України. Більшість показників наведено 

по містах і районах області. Статистичні показники подаються у динаміці  

за ряд років. 

Кількість сторінок – 100   

Термін видання – 31 липня 

 

Статистичний бюлетень 

“Про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі   

Сумщини за січень–березень, січень–червень, січень–вересень 2014 року” 

 

 Наведено дані про обсяги та товарну структуру оптового 

товарообороту, запаси товарів підприємств (юридичних осіб) оптової торгівлі 

в цілому по області та у розрізі міст і районів. Містить інформацію щодо 

зовнішньої торгівлі товарами.   
 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 20 червня, 19 вересня, 19 грудня 

 

Статистичний бюлетень  

“Наявність і використання торгової мережі  

на ринках Сумської області у 2013 році” 
 

 Наведено дані по області та містах і районах про кількість ринків  

з продажу споживчих товарів, їх спеціалізацію та торгову площу, кількість 

обладнаних для торгівлі місць. Також представлені статистичні дані про 
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виробництво та реалізацію на ринках основних сільськогосподарських 

продуктів. 
 

Кількість сторінок – 28   

Термін видання – 28 березня 

 

Статистичний бюлетень 

“Торгова мережа та мережа ресторанного господарства  

підприємств Сумської області на 1 січня 2014 року” 
 

 Наведено дані по області про кількість підприємств (юридичних осіб), 

що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства, їх розподіл за видами економічної діяльності, а також дані по 

області та містах і районах про мережу (магазини, кіоски, автозаправні 

станції, ресторани, кафе, бари тощо), її спеціалізацію, розташування  

у міських поселеннях та сільській місцевості. Подається статистична 

інформація про введення в експлуатацію об’єктів торгівлі. 

Кількість сторінок – 55   

Термін видання – 16 травня 

 
 

Статистичний бюлетень 

“Роздрібний товарооборот підприємств по містах і районах  

Сумської області за 2013 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року” 
 

 Наведено дані по області та містах і районах про обсяги роздрібного 

товарообороту підприємств (юридичних осіб), що здійснюють діяльність  

із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, товарну структуру 

роздрібного товарообороту у вартісному вимірі, продаж основних 

продовольчих товарів у натуральному вимірі. Містить інформацію про 

середньомісячну заробітну плату працівників, стан її виплати. 
 

Кількість сторінок – 30   

Термін видання – 16 травня, 16 червня,  

                               16 вересня, 16 грудня 

 

Статистичний бюлетень 

“Продаж і запаси товарів у торговій мережі та 

мережі ресторанного господарства підприємств Сумської області 

за 2013 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року” 
 

 Наведено дані по області щодо товарної структури роздрібного 

товарообороту підприємств (юридичних осіб) по продовольчих та 

непродовольчих товарах у вартісному вимірі; щодо продажу основних 

продовольчих товарів через торгову мережу підприємств у натуральному 
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вимірі, а також запаси товарів у мережі роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства. Видання містить дані про індекси середніх роздрібних цін на 

основні продовольчі та непродовольчі товари. 
 

Кількість сторінок – 25   

Термін видання – 15 травня, 13 червня,  

                               12 вересня, 15 грудня 
 

Статистичний бюлетень 

“Продаж світлих нафтопродуктів і газу через мережу  

автозаправних станцій Сумської області” 
 

 Наведено дані по області про продаж бензину моторного, дизельного 

пального (газойля), газу для автомобілів, їх запаси, про кількість 

автозаправних станцій. Видання містить дані про використання енергетичних 

матеріалів та продуктів перероблення нафти. 

Кількість сторінок – 18   

Термін видання – 27 січня, 26 лютого, 26 березня, 

25 квітня, 27 травня, 25 червня, 25 липня, 28 серпня, 

25 вересня, 27 жовтня, 26 листопада, 25 грудня 
 

Економічна доповідь 

“Діяльність підприємств оптової торгівлі Сумської області у 2013 році” 
 

Надається характеристика діяльності підприємств оптової торгівлі 

області, зокрема, обсяги оптового продажу і запасів товарів по області, 

містах і районах, товарну структуру оптового товарообороту, товарів 

виробництва України, товарних запасів, групування підприємств оптової 

торгівлі за обсягами оптового товарообороту. Наводяться зіставлення обсягів 

оптового товарообороту по регіонах України. Додатково для більш повної 

характеристики наведено інформацію про зовнішню торгівлю. 

Кількість сторінок – 17   

Термін видання – 20 червня 
 

Економічна доповідь 

“Стан торгової мережі та мережі ресторанного господарства 

Сумської області у 2013 році” 
 

 Надається інформація про стан і розвиток торгової мережі та мережі 

ресторанного господарства в цілому по області, містах і районах, за 

спеціалізацією. Окремі показники подаються в порівнянні з іншими 

регіонами України. Також наведено дані вибіркового обстеження умов життя 

домогосподарств. 

Кількість сторінок – 12   

Термін видання – 30 травня 
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Економічна доповідь 

“Структура обороту роздрібної торгівлі та обороту ресторанного 

господарства Сумської області у 2013 році” 
 

 Надається аналіз динаміки обсягів продажу споживчих товарів за 

каналами реалізації, обсягів продажу продовольчих та непродовольчих товарів 

у цілому та на одну особу населення, обсягів продажу споживчих товарів 

виробництва України. Містить інформацію про споживання товарів та цінову 

ситуацію на споживчому ринку. Окремі показники подаються в порівнянні                 

з показниками інших регіонів України. 

Кількість сторінок – 15   

Термін видання – 10 липня 
 

Експрес-випуски 
 

“Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі  

Сумської області” за 2013 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року  

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 07 травня, 12 червня, 11 вересня,  

                                12 грудня 
 

“Наявність і використання торгової мережі на ринках Сумської області” 

на 1 січня 2014 року  

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 24 березня 
 

“Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства 

 в Сумській області” на 1 січня 2014 року  

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 16 травня 
 

“Структура роздрібного товарообороту підприємств у Сумській області” 

за 2013 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року  

Кількість сторінок – 4    

Термін видання – 15 травня, 13 червня, 12 вересня,  

                               15 грудня 

 

“Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через автозаправні 

станції в Сумській області”  

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 24 січня, 25 лютого, 25 березня,  

24 квітня, 26 травня, 24 червня, 24 липня, 27 серпня, 

24 вересня, 24 жовтня, 25 листопада, 24 грудня 
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Статистичний збірник 

“Паливно-енергетичні ресурси Сумської області у 2000–2013 роках” 
 

 Наведені дані про використання паливно-енергетичних ресурсів 

підприємствами області у розрізі видів економічної діяльності, міст та 

районів. А також наведено показники питомих витрат палива та енергії на 

виробництво енергоємних видів продукції; обсяги реалізованої продукції 

промислових підприємств, виробництва та споживання електроенергії, 

теплоенергії за видами діяльності та по містах і районах області.  

В окремий розділ виділені міжобласні зіставлення за регіонами України 

по використанню окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти, споживанню тепло- і електроенергії.  

Кількість сторінок – 70   

Термін видання – 10 жовтня  
 

Статистичний бюлетень 

“Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 

нафти, теплоенергії і електроенергії у м.Суми за 2013 рік” 
 

 У бюлетені надаються дані про використання паливно-енергетичних 

ресурсів в м.Суми за їх видами, напрямами споживання, видами економічної 

діяльності підприємств і організацій, питомі витрати енергоресурсів на окремі 

види продукції (робіт, послуг), продаж енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти населенню, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) 

за основними видами діяльності підприємств і організацій м.Суми. 

Кількість сторінок – 16   

Термін видання – 16 червня 

 

Статистичний бюлетень 

“Моніторинг фактичних питомих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів у Сумській області за 2013 рік” 
 

 У бюлетені наведені фактичні питомі витрати паливно-енергетичних 

ресурсів за основними видами продукції, темпи приросту, зниження обсягів 

продукції за основними видами промислової діяльності. 

 

Кількість сторінок – 12   

Термін видання – 12 червня 

10. СТАТИСТИКА ЕНЕРГЕТИКИ 
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Статистичний бюлетень 

“Використання паливно-енергетичних ресурсів у Сумській області за 2013 рік” 
 

 У бюлетені надаються дані про використання паливно-енергетичних 

ресурсів в області за їх видами, напрямами споживання, по містах і районах 

та видах економічної діяльності, питомі витрати енергоресурсів на окремі 

види продукції (робіт, послуг), продаж енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти населенню, обсяги реалізованої продукції (робіт, 

послуг) за основними видами діяльності підприємств і організацій Сумщини. 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 12 червня 

 

Статистичний бюлетень 

“Залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів 

перероблення нафти у Сумській області” 
 

 У бюлетені надана інформація про використання і залишки палива по 

області за місяць та наростаючим підсумком з початку року за видами 

економічної діяльності, у розрізі міст та районів, також наведено групування 

підприємств за обсягами споживання палива дизельного та бензину 

моторного, розміщено індекси промислової продукції за основними видами 

діяльності, висвітлені питання збирання врожаю зернових та зернобобових 

культур та посіву озимих культур на зерно та зелений корм. 

Кількість сторінок – 18   

Термін видання – 23 січня, 21 лютого, 21 березня, 

21 квітня, 21 травня, 23 червня, 21 липня,  

22 серпня,22 вересня, 21 жовтня, 21 листопада,  

22 грудня 

 

Економічна доповідь 

“Використання паливно-енергетичних ресурсів 

підприємствами і організаціями Сумської області у 2013 році” 
 

У доповіді надається аналіз забезпеченості області паливно-

енергетичними ресурсами, динаміки обсягів використання паливно-

енергетичних ресурсів по області за їх видами, напрямами споживання по 

містах і районах; аналіз енерговитрат за основними видами діяльності 

підприємств і організацій області. Також висвітлені питання інноваційної та 

інвестиційної діяльності підприємств Сумщини, переходу на альтернативні 

паливно-енергетичні ресурси. В окремий розділ виділені міжобласні 

зіставлення за регіонами України по використанню паливно-енергетичних 

ресурсів.  

Кількість сторінок – 10   

Термін видання – 18 червня 
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Експрес-випуски 

 

“Залишки та використання енергетичних матеріалів  

та продуктів перероблення нафти у Сумській області” 
 

Кількість сторінок – 7    

Термін видання – 17 січня, 17 лютого, 17 березня, 

17 квітня, 19 травня, 17 червня, 17 липня, 18 серпня, 

17 вересня, 17 жовтня, 17 листопада, 17 грудня 

 

 

“Використання енергетичних матеріалів  

та продуктів перероблення нафти у Сумській області” за 2013 рік 
 

Кількість сторінок – 4    

Термін видання – 2 червня 

 

“Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів 

підприємствами та організаціями Сумської області» за 2013 рік 
 

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 30 травня 

 

 
 

Статистичний збірник 

“Індекси споживчих цін у Сумській області у 2007–2013 роки” 

 

У збірнику наведені статистичні показники, які характеризують цінові 

процеси на споживчому ринку України та Сумської області у 2007–2013рр. 

Збірник містить короткий огляд цінової ситуації на споживчому ринку області 

у 2013р., динаміку індексів споживчих цін на товари та послуги по Україні та 

по регіонах, методологічні пояснення та перелік споживчих товарів (послуг)-

представників, на основі яких проводяться розрахунки індексів споживчих 

цін. Крім того наведено обсяги, динаміку та структуру основних показників 

доходів та витрат населення, наявні та реальні наявні доходи, а також 

фактичне кінцеве споживання в розрізі джерел фінансування (витрат 

11. СТАТИСТИКА ЦІН 



Каталог офіційних статистичних публікацій у 2014 році 

41 

Головне управління статистики у Сумській області 

інституційних секторів економіки), представлені дані щодо середньомісячної 

номінальної заробітної плати, державних соціальних допомог, споживання 

населенням основних продуктів харчування. Також наведено інформацію 

щодо цінового регулювання як фактору соціального захисту населення. 

Інформація наведена в цілому по країні, області та по регіонах. 

Кількість сторінок – 200   

Термін видання – 30 травня 

 
Статистичний бюлетень 

“Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування 

у Сумській області без урахування цін на міських ринках” 

 

 Статистичний бюлетень містить динаміку індексів споживчих цін 

(індексів інфляції), середніх роздрібних цін на окремі продукти харчування по 

області (без урахування цін на міських ринках), показники індексів 

номінальної та реальної заробітної плати по області. 

Кількість сторінок – 12   

Термін видання – 14 січня, 13 лютого, 13 березня, 

14 квітня, 13 травня, 13 червня, 14 липня,  

13 серпня,12 вересня, 13 жовтня, 13 листопада,  

12 грудня 

 

Статистичний бюлетень 

“Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування по м.Суми  

без урахування цін на міських ринках” 
 

 Статистичний бюлетень містить динаміку індексів споживчих цін 

(індексів інфляції) по області, середніх роздрібних цін на окремі продукти 

харчування по м.Суми (без урахування цін на міських ринках), показники 

індексів номінальної та реальної заробітної плати по області. 

Кількість сторінок – 12   

Термін видання – 14 січня, 13 лютого, 13 березня, 

14 квітня, 13 травня, 13 червня, 14 липня,  

13 серпня,12 вересня, 13 жовтня, 13 листопада,  

12 грудня 

 

Статистичний бюлетень 

“Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування  

у Сумській області з урахуванням цін на міських ринках” 
 

 Статистичний бюлетень містить динаміку індексів споживчих цін 

(індексів інфляції), середніх споживчих цін на продукти харчування по 
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області (з урахуванням цін на міських ринках), показники індексів 

номінальної та реальної заробітної плати по області. 

Кількість сторінок – 12   

Термін видання – 14 січня, 13 лютого, 13 березня, 

14 квітня, 13 травня, 13 червня, 14 липня,  

13 серпня, 12 вересня, 13 жовтня, 13 листопада,  

12 грудня 
 

Статистичний бюлетень 

“Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування по м.Суми 

з урахуванням цін на міських ринках” 
 

 Статистичний бюлетень містить динаміку індексів споживчих цін 

(індексів інфляції) по області, помісячну динаміку середніх споживчих цін на 

продукти харчування по м.Суми (з урахуванням цін на міських ринках), 

місячну динаміку індексів номінальної та реальної заробітної плати по 

області. 
 

Кількість сторінок – 12   

Термін видання – 14 січня, 13 лютого, 13 березня, 

14 квітня, 13 травня, 13 червня, 14 липня,  

13 серпня, 12 вересня, 13 жовтня, 13 листопада,  

12 грудня 
 

Статистичний бюлетень 

“Середні роздрібні ціни на споживчі товари по Сумській області” 
 

 Статистичний бюлетень містить динаміку індексів споживчих цін 

(індексів інфляції), помісячну динаміку середніх роздрібних цін на окремі 

продукти харчування по області (без урахування цін на міських ринках), 

місячну динаміку індексів номінальної та реальної заробітної плати по області. 

Кількість сторінок – 15   

Термін видання – 14 січня, 13 лютого, 13 березня, 

14 квітня, 13 травня, 13 червня, 14 липня,  

13 серпня,12 вересня, 13 жовтня, 13 листопада,  

12 грудня 
 

Економічна доповідь  

“Цінова ситуація на споживчому ринку Сумської області  

і заробітна плата у 2013 році” 

 

 Доповідь містить аналіз динаміки цінових процесів на споживчому 

ринку та аналіз показників заробітної плати області. 

Кількість сторінок – 25   

Термін видання – 14 лютого 
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Експрес-випуск 

 

“Індекси споживчих цін по Сумській області”  

Кількість сторінок – 4    

Термін видання – 10 січня, 10 лютого, 11 березня, 

9 квітня, 8 травня, 10 червня, 9 липня, 8 серпня, 

9 вересня, 8 жовтня, 10 листопада, 9 грудня 

 

 
Статистичний збірник 

“Населення Сумської області за 2013 рік” 

(демографічний щорічник) 
 

 У щорічнику наведено дані про чисельність населення, його 

розміщення на території області, народжуваність, смертність, шлюби, 

розлучення, захворюваність та смертність населення за причинами, міграцію 

населення, статево-віковий склад населення. Ряд показників надається у 

динаміці за 1990–2013рр. Для порівняння деякі показники наведені по 

регіонах України. 

Кількість сторінок – 230   

Термін видання –15 грудня 

 

Статистичний збірник 

“Чисельність наявного населення Сумської області  

на 1 січня 2014 року” 
 

У збірнику наведені дані про кількість наявного міського та сільського 

населення в розрізі міськрад районів, селищ міського типу. Містить дані про 

формування чисельності населення, зміни в формування чисельності населення 

за 1990–2013рр. Наводиться інформація про кількість адміністративно-

територіальних одиниць. Збірник містить дані про кількість домогосподарств, 

кількість населення, яке отримувало соціальну допомогу у 2013р. Для 

порівняння деякі показники наведені по регіонах України. 

Кількість сторінок – 50   

Термін видання –27 червня 

12. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ 
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Статистичний збірник  

“Розподіл постійного населення Сумської області 

за статтю та віком на 1 січня 2014 року” 
 

 Збірник містить характеристику чисельності постійного населення 

області, міст та районів за статтю та віком станом на 1 січня 2014р. 

Надаються дані про демографічне навантаження на населення віком 16–59 та 

15–64 років, середній вік населення області, чоловіків, жінок. Надаються дані 

про статево-віковий склад населення області з 1990р. Збірник містить дані про 

економічну активність населення; кількість пенсіонерів за даними Головного 

управління Пенсійного фонду України в Сумській області. Для порівняння 

деякі показники наведені по регіонах України. 

Кількість сторінок – 145   

Термін видання – 15 серпня 
 

Статистичний бюлетень  

“Природний рух населення Сумської області  

у 2013 році, січні–березні, січні–червні, січні–вересні 2014 року” 
 

 У бюлетені розміщені показники народжуваності, смертності 

населення Сумської області в розрізі міськрад та районів. Надається 

інформація про кількість населення. Бюлетень містить дані про обсяг 

реалізованих послуг за окремими видами діяльності.  
 

Кількість сторінок – 17   

Термін видання – 24 лютого, 23 травня,  

                               25 серпня, 24 листопада 
 

Статистичний бюлетень 

“Смертність населення Сумської області від зовнішніх причин  

у січні–березні, січні–вересні 2014 року” 
 

 У бюлетені розміщено дані про смертність населення Сумської області 

від зовнішніх причин (транспортних нещасних випадків, утоплень та 

занурень у воду, нещасних випадків спричинених дією диму, вогню та 

полум’я, випадкових отруєнь та дії алкоголю, навмисних самоушкоджень, 

наслідків нападів з метою вбивства чи нанесення ушкодження та ін.). Окремі 

показники наведені в розрізі міськрад та районів. Надаються дані про обсяг 

реалізованих послуг з організації поховань. 
 

Кількість сторінок – 10   

Термін видання – 26 травня, 25 листопада 
 

Статистичний бюлетень  

“Смертність населення Сумської області за причинами смерті у 2013 році” 
 

 У бюлетені публікуються дані про розподіл померлих за окремими 

причинами смерті за статтю у 2013р. по міськрадах та районах. Надається 
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інформація щодо смертності населення за віковими групами. Бюлетень 

містить дані  про обсяг реалізованих послуг з організації поховань. 
 

Кількість сторінок – 14   

Термін видання – 17 липня 
 

Статистичний бюлетень  

“Смертність населення Сумської області від новоутворень у 2013 році” 
 

 У бюлетені публікуються дані про смертність населення Сумської 

області від новоутвореньу 2013р. Надаються дані про розподіл померлих від 

новоутворень за статтю, віковими групами, за локалізаціями. В бюлетені 

наведені дані про кількість померлих від новоутворень в розрізі міськрад та 

районів області. Бюлетень містить інформацію про захворюваність населення 

на злоякісні новоутворення. Надається інформація про індекси споживчих цін 

у сфері охорони здоров’я.  

Кількість сторінок – 25   

Термін видання – 17 липня 
 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники Білопільського району  

Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Білопільського району Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 
 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники Буринського району  

Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Буринського району Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 
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Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники Великописарівського району  

Сумської області у 2013 році" 

 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Великописарівського району Сумської області у 2013р. Для порівняння 

надається відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. 

Бюлетень також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими 

видами діяльності.  

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 

 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники Глухівського району  

Сумської області у 2013 році" 

 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Глухівського району Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 

 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники Конотопського району  

Сумської області у 2013 році" 

 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Конотопського  району Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 
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Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники Краснопільського району  

Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Краснопільського району Сумської області у 2013р. Для порівняння 

надається відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. 

Бюлетень також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими 

видами діяльності.  

 

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 

 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники Кролевецького району  

Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Кролевецького району Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 

 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники Лебединського району  

Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Лебединського району Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 
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Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники Липоводолинського району  

Сумської області у 2013 році" 

 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Липоводолинського району Сумської області у 2013р. Для порівняння 

надається відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. 

Бюлетень також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими 

видами діяльності.  

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 

 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники Недригайлівського району  

Сумської області у 2013 році" 

 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Недригайлівського району Сумської області у 2013 році. Для порівняння 

надається відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. 

Бюлетень також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими 

видами діяльності.  

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 

 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники Охтирського району  

Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Охтирського району Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

 

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 
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Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники Путивльського району  

Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Путивльського району Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

 

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 

 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники  

Роменського району Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Роменського району Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

 

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 

 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники  

Середино-Будського району Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення             

Середино-Будського району Сумської області у 2013р. Для порівняння 

надається відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. 

Бюлетень також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими 

видами діяльності.  

 

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 
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Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники  

Сумського району Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Сумського району Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

 

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 

 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники Тростянецького району  

Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Тростянецького району Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 

 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники Шосткинського району  

Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Шосткинського району Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

 

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 
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Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники Ямпільського району  

Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Ямпільського району Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 

 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники  

Сумської міськради Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Сумської міськради Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

 

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 

 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники  

Глухівської міськради Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Глухівської міськради Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

 

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 
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Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники Конотопської міськради  

Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Конотопської міськради Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

 

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 
 

 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники  

Лебединської міськради Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Лебединської міськради Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 

 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники  

Охтирської міськради Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Охтирської міськради Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

 

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 
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Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники  

Роменської міськради Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

Роменської міськради Сумської області у 2013р. Для порівняння надається 

відповідна інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень 

також містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами 

діяльності.  

 

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 

 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники  

м.Шостка Сумської області у 2013 році" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

м.Шостка Сумської області у 2013р. Для порівняння надається відповідна 

інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень також 

містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами діяльності.  

 

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 лютого 

 

Статистичний бюлетень  

"Основні демографічні показники міськрад та районів Сумської області  

у січні–червні, січні–вересні 2014 року" 
 

У бюлетені розміщені дані про чисельність наявного населення, 

загальний приріст (скорочення) населення, народжуваність, смертність, 

природний приріст (скорочення) населення, міграційний рух населення 

міськрад та районів Сумської області. Для порівняння надається відповідна 

інформація по міськрадах та районах Сумської області. Бюлетень також 

містить дані про обсяг реалізованих послуг за окремими видами діяльності.  

 

Кількість сторінок – 8   

Термін видання – 25 серпня, 24 листопада 
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Статистичний бюлетень 

“Розподіл постійного населення Сумської області  

за статтю та віком на 1 січня 2014 року” 
 

 У бюлетені розміщені дані про розподіл постійного населення  

за статтю та віком по Сумській області, міськрадах та районах станом  

на 1 січня 2014р. Виділені основні вікові групи населення: 0–15, 16–59 та 60 

років і старші. Надаються дані про питому вагу окремих вікових груп в 

загальній чисельності населення; розподіл членів домогосподарств за 

основними віковими групами. 
 

Кількість сторінок – 60   

Термін видання – 30 червня 
 

Статистичний бюлетень 

“Міграційний рух населення Сумської області у 2013 році, січні–червні, 

січні–вересні 2014 року” 
 

Статистичний бюлетень містить дані про міграційний рух населення по 

області, міськрадах та районах. Розміщені дані про розподіл мігрантів за 

потоками міграції (внутрішньорегіональна, міжрегіональна, міждержавна).  

Кількість сторінок – 10   

Термін видання – 25 лютого, 25 серпня, 24 листопада 
 

Економічна доповідь 

“Міграційний рух населення Сумської області у 2013 році” 
 

Доповідь містить дані про міграційний рух населення по області, 

міськрадах та районах у 2013р. Розміщені дані про розподіл мігрантів за 

статтю та віком, за потоками міграції (внутрішньорегіональна, 

міжрегіональна, міждержавна). Надаються дані про сальдо міграції населення 

області за 1990–2012рр. Надаються міжрегіональні порівняння. Доповідь 

містить дані щодо частки працівників – жителів інших регіонів України серед 

облікової кількості штатних працівників, зайнятих на підприємствах 

Сумської області. 

Кількість сторінок – 10   

Термін видання – 1 липня 
 

Експрес-випуски 

 

“Основні демографічні показники Сумської області”  

Кількість сторінок – 1    

Термін видання – 16 січня, 18 лютого, 19 березня, 

16 квітня, 19 травня, 17 червня, 17 липня,  

18 серпня,16 вересня, 17 жовтня, 18 листопада,  

17 грудня 
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“Чисельність населення Сумської області”  

 

Кількість сторінок – 3    

Термін видання – 16 січня, 18 лютого, 19 березня, 

16 квітня, 19 травня, 17 червня, 17 липня,  

18 серпня,16 вересня, 17 жовтня, 18 листопада,  

17 грудня 

 

“Природний рух населення Сумській області”  

 

Кількість сторінок – 1    

Термін видання – 16 січня, 18 лютого, 19 березня, 

16 квітня, 19 травня, 17 червня, 17 липня,  

18 серпня,16 вересня, 17 жовтня, 18 листопада,  

17 грудня 

 

“Міграційний рух населення Сумської області”  

 

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 16 січня, 18 лютого, 19 березня, 

16 квітня, 19 травня, 17 червня, 17 липня,  

18 серпня,16 вересня, 17 жовтня, 18 листопада,  

17 грудня 

 

“Розподіл померлих за окремими причинами смерті у Сумській області”  

 

Кількість сторінок – 3    

Термін видання – 16 січня, 18 лютого, 19 березня, 

16 квітня, 19 травня, 17 червня, 17 липня,  

18 серпня,16 вересня, 17 жовтня, 18 листопада,  

17 грудня 

 

“Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті  

за причинами смерті у Сумській області”  

за 2013 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року  

 

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 20 лютого, 21травня,  

20 серпня,20 листопада 
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Статистичний збірник 

“Економічна активність населення Сумської області у 2013 році” 

 

У збірнику наведено детальні статистичні дані, що характеризують стан 

економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15–70 років 

на ринку праці Сумської області у 2013р. Показники економічної активності, 

зайнятості та безробіття отримані на підставі матеріалів вибіркових обстежень 

населення (домогосподарств) з питань економічної активності. Також 

наведено дані щодо основних показників зареєстрованого ринку праці, що 

базуються на інформації адміністративних реєстрів державної служби 

зайнятості та даних підприємств, установ, організацій. Окремі статистичні 

показники подаються в динаміці за ряд років. 

 

Кількість сторінок – 180  

Термін видання – 31 жовтня 

 

Статистичний збірник 

“Праця Сумщини у 2013 році” 

 

До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні 

характеристики найманих працівників та основні тенденції, які 

спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин у 2013р. та попередніх 

роках. Наведена у збірнику інформація базується на системі показників 

державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій з 

питань статистики праці. Окремі таблиці містять адміністративні дані 

державної служби зайнятості населення та результати вибіркових обстежень 

населення (домогосподарств) з питань економічної активності. 
 

Інформація систематизована за тематикою по відповідних розділах 

збірника. Зокрема, висвітлюються питання щодо зайнятості, попиту та 

пропозиції робочої сили, її мобільності, розміру номінальної та реальної 

заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та 

добровільної), ефективності використання робочого часу, умов праці та 

пов’язаних з ними пільг та компенсацій працівникам, підготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, стану укладання колективних 

договорів, а також наведена характеристика якісного складу окремих 

13. СТАТИСТИКА ПРАЦІ 
 



Каталог офіційних статистичних публікацій у 2014 році 

57 

Головне управління статистики у Сумській області 

категорій працівників за рівнем освіти, віком в цілому та по групі 

працівників, зокрема, які відносяться до державних службовців. 

Кількість сторінок – 200  

Термін видання – 30 вересня 
 

Статистичний бюлетень 

“Міжобласні зіставлення зі статистики праці” 
 

 У бюлетені представлено дані про розмір середньомісячної заробітної 

плати, середньооблікову чисельність штатних працівників, стан виплати 

заробітної плати в розрізі регіонів України. Представлено місце Сумської 

області серед 27 регіонів України. 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 30 січня, 28 лютого, 31 березня, 

30 квітня, 31 травня, 1 липня, 31 липня,  

29 серпня,30 вересня, 31 жовтня, 28 листопада,  

31 грудня 

 

Статистичний бюлетень 

“Заробітна плата та стан її виплати у Сумській області” 
 

 У бюлетені представлено дані про розмір середньомісячної заробітної 

плати за видами економічної та промислової діяльності. Надається аналіз 

заборгованості з виплати заробітної плати у розрізі міст та районів області та  

видів економічної діяльності. 

Кількість сторінок – 14   

Термін видання – 30 січня, 28 лютого, 31 березня, 

30 квітня, 31 травня, 1 липня, 31 липня,  

29 серпня,30 вересня, 31 жовтня, 28 листопада,  

31 грудня 

 

Статистичний бюлетень 

“Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата 

працівників по містах та районах Сумської області за 2013 рік,  

січень–березень, січень–червень, січень–вересень 2014 року” 

 

 У бюлетені представлено дані про кількість працівників, розмір 

середньомісячної заробітної плати, фонд оплати праці, аналіз заборгованості 

з виплати заробітної плати по містах та районах області. 

 

Кількість сторінок – 14   

Термін видання – 20 лютого, 20 травня,  

                               20 серпня, 20 листопада 
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Статистичний бюлетень 

“Кількісний та якісний склад державних службовців у Сумській області 

станом на 31 грудня 2013 року ” 
  

У бюлетені представлено дані про кількість працівників, які відповідно 

до законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» мають статус державних службовців. Наведена 

характеристика їх якісного складу за статтю, віковими групами, категоріями 

посад, рівнем освіти та стажем державної служби. 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 10 березня 

 

Економічна доповідь 

“Заробітна плата та соціально-трудові відносини 

у Сумській області у 2013 році” 
 

 У доповіді проаналізовано кількісні і якісні характеристики складу 

найманих працівників та основні тенденції, які відбулися у сфері соціально-

трудових відносин у 2013р. порівняно з минулими роками. Висвітлюються 

питання щодо розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її 

виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), використання 

робочого часу, умов праці та пов’язаних з ними пільг та компенсацій 

працівникам, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, 

стану укладання колективних договорів, вартості робочої сили, а також 

наведена характеристика якісного складу окремих категорій працівників за 

рівнем освіти, віком в цілому та по групі працівників, які відносяться до 

державних службовців. 

Кількість сторінок – 28   

Термін видання – 30 травня 

 

Економічна доповідь 

“Стан ринку праці Сумської області у 2013 році” 
 

У доповіді проведений аналіз статистичних показників та 

висвітлюються основні тенденції притаманні ринку праці Сумської області у 

2013р. порівняно з попереднім роком. Наведені дані характеризують стан 

економічної активності, зайнятості та безробіття населення, ситуацію на 

зареєстрованому ринку праці та у сфері соціально-трудових відносин на 

підприємствах. Основні показники подаються як по Сумській області, так і в 

цілому по Україні та Східному економічному регіону. У доповіді також 

наведено основні визначення та поняття щодо методології та показників 

ринку праці. 

Кількість сторінок – 48  

Термін видання – 29 серпня 
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Експрес-випуски 

 

“Економічна активність населення у Сумській області”  

за 2013 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року  

 

Кількість сторінок – 1    

Термін видання – 27 березня, 25 червня,  

24 вересня, 25 грудня 
 

“Кількість і робочий час найманих працівників Сумської області  

за видами економічної діяльності”  

 

Кількість сторінок – 1    

Термін видання – 29 січня, 28 лютого, 28 березня, 

30 квітня, 28 травня, 1 липня, 30 липня,  

28 серпня,30 вересня, 29 жовтня, 28 листопада,  

30 грудня 

 

“Заробітна плата найманих працівників у Сумській області”  

 

Кількість сторінок – 3    

Термін видання – 29 січня, 28 лютого, 28 березня, 

30 квітня, 28 травня, 1 липня, 30 липня,  

28 серпня,30 вересня, 29 жовтня, 28 листопада,  

30 грудня 

 

“Стан виплати заробітної плати у Сумській області”  

 

Кількість сторінок – 8    

Термін видання – 28 січня, 28 лютого, 28 березня, 

29 квітня, 28 травня, 27 червня, 29 липня,  

29 серпня,29 вересня, 28 жовтня, 27 листопада,  

29 грудня 

 

“Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати  

у Сумській області” за грудень 2013 року, 

березень, червень, вересень 2014 року  

 

Кількість сторінок – 4    

Термін видання – 19 лютого, 19 травня, 

19 серпня, 19 листопада 
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“Рух кадрів та використання робочого часу працівників  

у Сумській області” за 2013 рік, І квартал,  

І півріччя, 9 місяців 2014 року  

 

Кількість сторінок – 4    

Термін видання – 20 лютого, 20 травня, 

20 серпня, 20 листопада 

 

“Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата 

працівників по містах і районах Сумської області” 

 за 2013 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року  

 

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 17 лютого, 16 травня,  

15 серпня, 14 листопада 

 
Статистичний збірник  

“Соціально-демографічні характеристики домогосподарств 

 Сумської області” 

(за матеріалами вибіркового опитування, проведеного у листопаді 2013 року) 
 

 Збірник підготовлений за результатами опитування (базового 

інтерв’ю), проведеного у відібраних для обстеження домогосподарствах. 

Містить інформацію за 2013–2014рр. щодо складу та типів домогосподарств 

(за місцем проживання, за наявністю та кількістю дітей, дорослих осіб у 

складі домогосподарств, за наявністю та кількістю працюючих осіб тощо), 

їхніх житлових умов, наявність 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 та термінів. Для кращого сприйняття інформації у збірнику вміщено 

графіки і діаграми.  

Кількість сторінок – 55   

Термін видання – 17 липня 

 

14. ОБСТЕЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ 
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Статистичний збірник  

“Витрати і ресурси домогосподарств Сумської області у 2013 році” 
(за матеріалами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) 

 

 Містить 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 домогосподарств, 

наявності у ньому дітей та працюючих осіб. Також наводяться показники 

диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального 

добробуту із застосуванням різних критеріїв. Найважливіші показники 

подано як у цілому по регіону, так і за місцем проживання (міська, сільська 

місцевість), за типами домогосподарств тощо. В окремий розділ виділені 

міжобласні порівняння по регіонах України. Збірник містить методологічні 

пояснення, визначення основних понять та термінів. 

Кількість сторінок – 125   
Термін видання – 12 грудня 

 

Статистичний збірник  

“Самооцінка населенням Сумської області стану здоров’я та рівня 

доступності окремих видів медичної допомоги у 2013 році” 
(за матеріалами вибіркового опитування домогосподарств) 

 

Містить підсумки опитування членів домогосподарств щодо 

самооцінки стану здоров’я, наявність 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 та медичного приладдя 

окремими домогосподарствами, а також причин, з яких вони виявилися 

недоступними. Збірник містить показники народжуваності дітей жінками у 

віці 15 років і старшому, дані щодо розповсюдженості тютюнокуріння серед 

населення у віці 12 років і старшому тощо. Основні показники подаються за 

2012–2013рр. по Сумській області, Україні та Східному економічному району. 

Кількість сторінок – 65   

Термін видання – 16 квітня 
 

 

Статистичний збірник 

“Самооцінка домогосподарствами Сумської області рівня своїх доходів  

у 2009- 2013 роках” 

(за даними вибіркового опитування домогосподарств) 
 

 У збірнику наведено підсумки вибіркового опитування членів 

домогосподарств, які приймають участь в обстеженні умов їх життя, щодо 

самооцінки домогосподарствами рівня своєї матеріальної забезпеченості. 

Наведено дані щодо суб’єктивного визначення рівня достатності їх доходів 

для задоволення основних потреб, інформація щодо обмежених споживчих 
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можливостей окремих груп домогосподарств через нестачу коштів, а також – 

щодо очікувань домогосподарств стосовно перспектив зміни у наступні  

12 місяців свого економічного становища та економіки України в цілому.  
                  
Кількість сторінок – 50 

Термін видання – 17 липня 

 

Статистичний бюлетень 

“Витрати і ресурси домогосподарств Сумської області  

у III кварталі, IV кварталі 2013 року, I кварталі, II кварталі 2014 року” 
(за матеріалами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) 

 

Містить щоквартальні підсумки вибіркового обстеження умов життя 

домогосподарств. Наведено інформацію щодо життєвого рівня населення 

області, його характеристики за структурою грошових доходів та сукупних 

ресурсів, грошових та сукупних витрат. Містить інформацію про оплату 

праці, соціальний захист населення, індекси споживчих цін на товари та 

послуги для населення. 
 

Кількість сторінок – 40   

Термін видання – 04 березня, 30 червня,  

                               06 жовтня, 15 грудня 
 

Статистичний бюлетень 

“Споживання продуктів харчування у домогосподарствах  

Сумської області у III кварталі, IV кварталі 2013 року,  

I кварталі, II кварталі 2014 року” 
(за матеріалами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) 

 

Містить інформацію щодо грошових та сукупних витрат на 

харчування. У бюлетені наведено дані щодо споживання продуктів 

харчування у домогосподарствах, а також – частки продуктів харчування, 

вироблених в особистих підсобних господарствах. 

Кількість сторінок – 30   

Термін видання – 04 березня, 30 червня,  

                               06 жовтня, 15 грудня 
                

Економічна доповідь 

“Соціально-демографічні характеристики  

домогосподарств Сумської області” 

(за даними вибіркового опитування, проведеного у листопаді 2013 року) 
 

Доповідь підготовлена за результатами основного (базового) інтерв’ю, 

проведеного у домогосподарствах, відібраних для обстеження умов їх життя. 

Наведена інформація щодо складу та типів домогосподарств, житлових умов, 
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наявності та використання земельних ділянок, худоби, птиці та бджіл, а 

також рівня освіти та статусу зайнятості членів домогосподарства, їхніх 

антропометричних даних. 

Кількість сторінок – 25   

Термін видання – 18 липня 
 

Економічна доповідь 

“Соціально-економічне становище домогосподарств  

Сумської області у 2013 році” 
(за матеріалами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) 

 

 Містить детальний аналіз річних даних вибіркового обстеження умов 

життя домогосподарств. Наведено інформацію щодо життєвого рівня 

населення області, його характеристики за структурою доходів та витрат, а 

також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та 

послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, 

наявності в ньому дітей, працюючих осіб та за іншими соціально-

економічними ознаками. В доповіді наведені показники диференціації 

населення регіону за рівнем матеріального добробуту із застосуванням різних 

критеріїв: грошових та сукупних витрат, грошових доходів та сукупних 

ресурсів. Надана інформація щодо джерел надходження ресурсів у 

домогосподарствах. 

Кількість сторінок – 55   
Термін видання – 12 грудня 
 

 
Статистичний збірник 

“Каналізаційне господарство Сумської області за 2000–2013 роки” 
 

Містить інформацію про функціонування мережі водовідведення 

області за 2000р., 2005–2013рр. Майже всі показники надаються  

в розрізі міст і районів.  

Кількість сторінок – 75   

Термін видання – 16 травня  
 

Статистичний збірник 

“Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства  

в Сумській області в 2008–2013 роках”  
 

Наводиться інформація про мережу та діяльність дитячих інтернатних 

закладів, чисельність дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

15. СТАТИСТИКА НЕФІНАНСОВИХ 
ПОСЛУГ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ 
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піклування, за місцем перебування та навчання, їх вибуття та улаштування, 

про дітей, хворих на СНІД, дітей-інвалідів, засуджених дітей. Також надано 

перелік притулків для неповнолітніх із зазначенням адрес та контактних 

телефонів. Основні показники наводяться у співставленні з відповідними 

показниками інших регіонів України. 

Кількість сторінок – 120   

Термін видання – 30 червня 

 

Статистичний збірник 

“Заклади соціальної сфери Сумської області в 2008–2013 роках”  
 

Наводиться інформація, яка характеризує  мережу та основні показники 

діяльності закладів освіти (дошкільної, загальної середньої, професійно-

технічної, вищої та позашкільної), культури і відпочинку, соціального 

захисту населення, а також охорони здоров`я, де, окрема, увага приділялася 

медичному обслуговування найбільш уразливих категорій населення – жінок 

і дітей. Основні показники наводяться у співставленні з відповідними 

показниками інших регіонів України. 

Кількість сторінок – 140   

Термін видання – 30 липня 

 

Статистичний збірник 

“Соціальні індикатори рівня життя населення Сумської області  

в 2008–2013 роках”  

 

Чергове моніторингове видання містить структуровану систему 

показників-індикаторів, які характеризують рівень життя населення області 

та його окремих верств, а саме: смертність і народжуваність, стан та охорону 

здоров’я, рівень освіти, зайнятість, матеріальний добробут і житлові умови, 

пенсійне забезпечення, соціальної напруги. Показники наводяться в динаміці 

за ряд років. Основні показники наводяться в співставленні з відповідними 

показниками інших регіонів України.  

 

Кількість сторінок – 180   

Термін видання –28 листопада 

 

Статистичний збірник 

“Житловий фонд Сумської області в 2008–2013 роках”  

 

Збірник містить основні показники, що характеризують житловий фонд: 

загальна площа, забезпеченість загальною площею одного постійного 

мешканця, житлова площа квартир та їх розподіл за кількістю кімнат, кількість 

житлових будівель, незаселений, ветхий та аварійний житловий фонд, 
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благоустрій житлового фонду. Крім того, надається інформація про житлове 

будівництво, квартирну чергу та поліпшення житлових умов; заборгованість 

населення за ЖКП та надання населенню субсидій. Основні показники 

наводяться в співставленні з відповідними показниками інших регіонів України.  

 

Кількість сторінок – 140   

Термін видання – 29 серпня 

 

Статистичний бюлетень 

“Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг Сумщини  

за 2013 рік, І півріччя 2014 року” 
 

 Містить інформацію про роботу підприємств з госпрозрахунковою 

формою ведення господарської діяльності: кількість підприємств по видах 

послуг, обсяги реалізованих послуг за видами економічної діяльності,  

у т.ч. обсяги реалізованих послуг населенню, кількість виконаних замовлень, 

експорт-імпорт послуг тощо. 

 

Кількість сторінок – 30  

Термін видання – 28 лютого,  

                               29 серпня 
 

Статистичний бюлетень 

“Обсяги реалізованих послуг підприємствами м.Суми  

за 2013 рік, січень–червень 2014 року” 
 

 Наведено дані по м.Суми про обсяги реалізованих послуг за видами 

економічної діяльності, у т.ч. обсяги послуг, реалізованих населенню. 

Інформація наведена по підприємствах (юридичних особах), для яких 

надання послуг є основним видом діяльності. Містить інформацію про обсяг 

реалізованих послуг у розрахунку на одну особу та інформацію про 

чисельність населення. 

Кількість сторінок – 20  

Термін видання – 28 лютого, 29 серпня 

 

Статистичний бюлетень 

“Соціальний захист населення Сумської області в 2013 році”  
 

Містить статистичні дані про чисельність населення у віці, старшому за 

працездатний, кількість осіб передпенсійного віку, працюючих пенсіонерів, 

пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, 

інвалідів, дітей-сиріт, а також дані, що характеризують організацію 

соціального захисту населення області, зокрема пенсіонерів, одиноких та 

непрацездатних громадян, інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
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батьківського піклування, багатодітних та малозабезпечених сімей, молоді. 

Інформація наводиться в цілому по області, в розрізі міст і районів та типів 

місцевості. 

Кількість сторінок – 30   

Термін видання – 30 червня 

 

Статистичний бюлетень 

“Дошкільні заклади Сумської області у 2013 році”  
 

Містить дані про мережу дошкільних закладів за типами та видами, 

кількість місць в них, контингент вихованців, розподіл їх за віком і статтю, 

кількісний та якісний склад педагогічних працівників, чисельність дітей 

дошкільного віку, захворюваність дітей віком 0–6 років. Інформація 

наводиться в цілому по області, в розрізі міст і районів та типів місцевості. 
 

Кількість сторінок – 18   

Термін видання –16 квітня 

 

Статистичний бюлетень 

“Оздоровлення дітей Сумської області влітку 2014 року” 

 

Містить дані щодо чисельності дітей шкільного віку, мережі 

оздоровчих закладів та кількості оздоровлених школярів за типами і видами 

дитячих оздоровчих закладів, а також по містах і районах області, 

чисельності оздоровлених окремих категорій дітей (сиріт, інвалідів, 

постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС), розподілу дітей за регіонами, з 

яких вони прибули на оздоровлення у 2014р., захворюваності дітей віком  

0–17 років. 
 

Кількість сторінок – 16   

Термін видання – 7 листопада 

 

Статистичний бюлетень 

“Заклади культури Сумської області в 2013 році” 
 

Містить дані щодо мережі закладів культури: театрів, концертних 

організацій, музеїв, клубів, бібліотек, демонстраторів фільмів, позашкільних 

закладів естетичного виховання і дозвілля дітей та юнацтва, кількості місць і 

відвідувань цих закладів, бібліотечного і музейного фондів, чисельності 

працівників за видом економічної діяльності «культура», їх середньої 

заробітної плати, бюджетних видатків на культуру. 
 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання –20 травня 
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Статистичний бюлетень 

“Стан оплати та погашення заборгованості населенням  

Сумської області за житлово-комунальні послуги” 
 

Подається аналіз рівня оплати населенням житлово-комунальних 

послуг, наводяться показники сплати їх за поточний місяць та з початку року, 

заборгованості за житлово-комунальні послуги в розрізі видів послуг та міст і 

районів, розміру середньомісячної заробітної плати та стану її виплати в 

розрізі міст та районів, а також видів економічної діяльності. 
 

Кількість сторінок – 14   

Термін видання – 31 січня, 3 березня, 1 квітня,  

30 квітня, 2 червня, 1 липня,  

31 липня, 2 вересня, 1 жовтня, 

31 жовтня, 2 грудня, 31 грудня 

 

Статистичний бюлетень 

“Розвиток вищої освіти Сумської області у 2013 році” 
 

У бюлетені наведено дані про мережу вищих навчальних закладів  

І–ІV рівнів акредитації в області та кількість студентів у них за типами 

закладів, галузевими групами, формами власності, джерелами фінансування, 

їх прийом та випуск, склад педагогічних та науково-педагогічних 

працівників вищої освіти, чисельність працівників за видом економічної 

діяльності «освіта», їх середньомісячну заробітну плату. 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 10 лютого 
 

Статистичний бюлетень 

“Квартирна черга та надання житла населенню  

Сумської області у 2013 році” 
 

 Містить дані про кількість сімей, які знаходяться на квартирному 

обліку та які отримали житло в розрізі міст і районів, категорій сімей, форм 

власності житлового фонду, типів місцевості. Крім того, включено дані про 

введення житла. 

Кількість сторінок – 14   

Термін видання – 27 травня 
 

Статистичний бюлетень 

“Стан злочинності в Сумській області  

за 2013 рік, за січень–березень, січень–червень, січень–вересень 2014 року” 
 

 Містить дані про кількість облікованих злочинів в цілому по області, в 

розрізі міст і районів, за видами злочинів. Крім того, включено інформацію 
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про стан безробіття та заборгованості з виплати заробітної плати, як 

чинників, що штовхають людей на злочинний шлях.  

Кількість сторінок – 16   

Термін видання – 30 січня, 22 квітня,  

                               22 липня,  22 жовтня 
 

Статистичний бюлетень 

“Адміністративні правопорушення в Сумській області в 2013 році” 
 

 Містить дані про кількість розглянутих справ про адміністративні 

правопорушення та результати їх розгляду в цілому по області, за органами, 

уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення,  а 

також в розрізі міст і районів.  
 

Кількість сторінок – 16   

Термін видання – 10 квітня 

 

Статистичний бюлетень 

“Травматизм на виробництві в Сумській області у 2013 році” 

 

Містить дані про травматизм на виробництві, його матеріальні 

наслідки, кількість працюючих в цілому по області, в розрізі міст та районів, 

за видами економічної діяльності. Крім того, наводяться дані про чисельність 

населення працездатного віку, стан умов праці. 

Кількість сторінок – 16   

Термін видання – 19 травня 

 

Статистичний бюлетень 

“Надання населенню Сумської області субсидій на відшкодування 

 витрат на оплату житлово-комунальних послуг та твердого 

побутового палива і скрапленого газу  

в 2013 році, січні–березні, січні–червні, січні–вересні 2014 року” 

 

 Наведені дані про кількість сімей, що звернулись за субсидіями та 

отримали їх, суми призначених і отриманих субсидій, їх середні розміри, 

розподіл сімей-отримувачів субсидій за кількісним складом і відомчою 

належністю житла, а також про кількість одиноких малозабезпечених 

громадян, яким надано допомогу органами соціального захисту населення. 

 

Кількість сторінок – 14   

Термін видання – 30 січня, 30 квітня,  

                               30 липня, 30 жовтня 
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Експрес-випуски 

 

“Діяльність підприємств сфери послуг Сумської області”  

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 27 січня, 25 лютого, 25 березня,  

                               25 квітня, 26 травня, 26 червня, 

                               25 липня, 26 серпня,  25 вересня,  

                               27 жовтня, 25 листопада, 25 грудня 

 

“Про надання субсидій населенню Сумської області”  

Кількість сторінок – 4    

Термін видання – 20 січня, 20 лютого, 20 березня,  

                                                                       18 квітня, 20 травня, 20 червня, 

                                                                       18 липня, 20 серпня, 19 вересня, 

                                                                       20 жовтня, 20 листопада, 19 грудня 

 

“Про оплату житлово-комунальних послуг населенням  

Сумської області”  

Кількість сторінок – 4    

Термін видання – 31 січня, 3 березня, 1 та 30 квітня,  

                                2 червня, 1 та 31 липня, 2 вересня,  

                                1 та 31 жовтня, 2 та 31 грудня 

 

“Дошкільні навчальні заклади Сумської області у 2013 році”  

Кількість сторінок – 4    

Термін видання – 24 березня 

 

“Результати розгляду справ про адміністративні правопорушення та осіб, 

які притягнуті до адміністративної відповідальності,  

в Сумській області у 2013 році” 

Кількість сторінок – 4    

Термін видання – 26 березня 

 

“Травматизм на виробництві в Сумській області у 2013 році”  

Кількість сторінок – 4    

Термін видання – 30 квітня 

 

“Про житловий фонд Сумської області у 2013 році”  

Кількість сторінок – 4    

Термін видання – 30 травня 
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“Інноваційна діяльність промислових підприємств Сумської області 

 у 2013 році” 

Кількість сторінок – 4    

Термін видання – 14 квітня 

 

 
 

Статистичний збірник 

“Інноваційна діяльність промислових підприємств Сумської області  

у 2008–2013 роках” 

 
Видання містить статистичні дані, що характеризують розвиток 

промисловості, науковий потенціал, результати роботи наукових організацій,  

стан інноваційної роботи промислових підприємств області, а також 

створення та використання передових технологій та об’єктів права 

інтелектуальної власності на підприємствах та організаціях області. У 

збірнику наведено статистичні дані про інноваційну активність промислових 

підприємств, витрати на інноваційну діяльність та джерела фінансування, 

реалізацію інноваційної продукції, кількість підприємств, які створювали та 

використовували передові технології та об’єкти права інтелектуальної 

власності, кількість створених і використаних ними передових технологій, 

кількість використаних ОПІВ та раціоналізаторських пропозицій і 

підприємств, у яких вони були використані.  Основні показники інноваційної 

діяльності промислових підприємств наводяться в співставленні  

з відповідними показниками інших регіонів України.  

 

Кількість сторінок – 200   

Термін видання – 30 травня 

 
Експрес-випуск 

 
“Виконання наукових та науково-технічних робіт підприємствами 

(організаціями) Сумської області у 2013 році”  

 

Кількість сторінок – 3    

Термін видання – 18 квітня 

16. СТАТИСТИКА ІННОВАЦІЙ 
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Статистичний бюлетень 

“Показники ЄДРПОУ по Сумській області 

на 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня 2014 року” 
 

Містить дані, які відображають характерні зміни в кількості та 

структурі суб’єктів ЄДРПОУ по містах та районах Сумської області, 

організаційно-правовими формами господарювання. 

Кількість сторінок – 20   

Термін видання – 31 січня, 30 квітня, 31 липня,  

                                    31 жовтня 

17. ПОКАЗНИКИ ЄДИНОГО 
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ) 
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КАЛЕНДАР ВИПУСКУ ОФІЦІЙНИХ СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ 

Січень 

8 

Діяльність будівельних підприємств (Б) 

10 

Індекси споживчих цін по Сумській області (Е) 

14 

Стан сільського господарства Сумської області (Е) 
 

Зовнішня торгівля товарами Сумської області (Е) 
 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування 

у Сумській області без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування по м.Суми  

без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування  

у Сумській області з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування по м.Суми 

з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на споживчі товари по Сумській області (Б) 

15 

Підсумки роботи транспорту Сумської області (Е) 

16 

Основні демографічні показники Сумської області (Е) 
 

Чисельність населення Сумської області (Е) 
 

Природний рух населення Сумській області (Е) 
 

Міграційний рух населення Сумської області (Е) 
 

Розподіл померлих за окремими причинами смерті у Сумській області (Е) 

17 

Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти у Сумській області (Е) 

20 

Економічне і соціальне становище Сумської області (Д, Б) 
 

Підсумки роботи промисловості Сумської області (Е) 
 

Виконання будівельних робіт (Е) 
 

Про виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських 

підприємствах Сумської області (Б) 
 

Про надання субсидій населенню Сумської області (Е) 

21 

Економічне і соціальне становище м.Суми (Д, Б) 
 

Доходи та витрати населення Сумської області” за 2012 рік (Е) 
 

Доходи та витрати населення Сумської області на тлі України  

та областей-сусідів за 2012 рік (Е) 
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22 

Основні показники розвитку міст та районів Сумської області (Б) 

23 

Залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення 

нафти у Сумській області (Б) 

24 

Соціально-економічне становище Сумської області для ЗМІ (Д) 
 

Соціально-економічне становище м.Суми для ЗМІ (Д) 
 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через автозаправні станції 

в Сумській області (Е) 

25 

Основні демографічні показники окремого району (міськради)  

Сумської області у 2013 році (Б) 

27 

Основні показники розвитку району (міста) Сумської області (Б) 
 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через мережу автозаправних станцій 

Сумської області (Б) 
 

Діяльність підприємств сфери послуг Сумської області (Е) 

28 

Стан виплати заробітної плати у Сумській області (Е) 

29 

Кількість і робочий час найманих працівників Сумської області  

за видами економічної діяльності (Е) 
 

Заробітна плата найманих працівників у Сумській області (Е) 

30 

Оцінка стану соціально-економічного розвитку Сумської області (Б) 
 

Міжобласні зіставлення зі статистики праці (Б) 
 

Заробітна плата та стан її виплати у Сумській області (Б) 
 

Стан злочинності в Сумській області за 2013 рік (Б) 
 

Надання населенню Сумської області субсидій на відшкодування витрат  

на оплату житлово-комунальних послуг та твердого побутового палива  

і скрапленого газу в 2013 році (Б) 

31 

Промисловість Сумщини (Б) 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності 

по Сумській області (Е) 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції Сумської області  

по містах та районах (Е) 
 

Стан оплати та погашення заборгованості населенням  

Сумської області за житлово-комунальні послуги (Б) 
 

Про оплату житлово-комунальних послуг населенням Сумської області (Е) 
 

Показники ЄДРПОУ по Сумській області на 1 січня 2014 року (Б) 



Каталог офіційних статистичних публікацій у 2014 році 

 

74 

Головне управління статистики у Сумській області 

74 

Лютий 

7 

Діяльність будівельних підприємств (Б) 

10 

Індекси споживчих цін по Сумській області (Е) 
 

Розвиток вищої освіти Сумської області у 2013 році (Б) 

13 

Стан сільського господарства Сумської області (Е) 
 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування 

у Сумській області без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування по м.Суми  

без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування  

у Сумській області з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування по м.Суми 

з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на споживчі товари по Сумській області (Б) 

14 

Зовнішня торгівля товарами Сумської області (Е) 
 

Цінова ситуація на споживчому ринку Сумської області і заробітна плата  

у 2013 році (Д) 

17 

Прийняття в експлуатацію житла за 2013 рік (Е) 
 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності” за 2013 рік (Е) 
 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у розрізі міст та районів  

за 2013 рік (Е) 
 

Підсумки роботи транспорту Сумської області (Е) 
 

Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти у Сумській області (Е) 
 

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата 

працівників по містах і районах Сумської області за 2013 рік (Е) 

18 

Економічне і соціальне становище Сумської області (Д, Б) 
 

Виконання будівельних робіт (Е) 
 

Основні демографічні показники Сумської області (Е) 
 

Чисельність населення Сумської області (Е) 
 

Природний рух населення Сумській області (Е) 
 

Міграційний рух населення Сумської області (Е) 
 

Розподіл померлих за окремими причинами смерті у Сумській області (Е) 
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19 

Економічне і соціальне становище м.Суми (Д, Б) 
 

Підсумки роботи промисловості Сумської області (Е) 
 

Зовнішня торгівля послугами Сумської області за 2013 рік (Е) 
 

Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати  

у Сумській області за грудень 2013 року (Е) 

20 

Про виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських 

підприємствах Сумської області (Б) 
 

Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за причинами смерті у 

Сумській області за 2013 рік (Е) 
 

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата 

працівників по містах та районах Сумської області за 2013 рік (Б) 
 

Рух кадрів та використання робочого часу працівників у Сумській області  

за 2013 рік (Е) 
 

Про надання субсидій населенню Сумської області (Е) 

21 

Основні показники розвитку міст та районів Сумської області (Б) 
 

Залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення 

нафти у Сумській області (Б) 

24 

Природний рух населення Сумської області у 2013 році (Б) 

25 

Соціально-економічне становище Сумської області для ЗМІ (Д) 
 

Соціально-економічне становище м.Суми для ЗМІ (Д) 
 

Капітальні інвестиції за січень–грудень 2013 року (Е) 
 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через автозаправні станції 

в Сумській області (Е) 
 

Діяльність підприємств сфери послуг Сумської області (Е) 

Міграційний рух населення Сумської області у 2013 році (Б) 

26 

Основні показники розвитку району (міста) Сумської області (Б) 
 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через мережу автозаправних станцій 

Сумської області (Б) 

28 

Промисловість Сумщини (Б) 
 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами Сумської області (Б) 
 

Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів” у 2013 році (Е) 
 

Міжобласні зіставлення зі статистики праці (Б) 
 

Заробітна плата та стан її виплати у Сумській області (Б) 
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Кількість і робочий час найманих працівників Сумської області  

за видами економічної діяльності (Е) 
 

Заробітна плата найманих працівників у Сумській області (Е) 
 

Стан виплати заробітної плати у Сумській області (Е) 
 

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг Сумщини за 2013 рік (Б) 
 

Обсяги реалізованих послуг підприємствами м.Суми за 2013 рік (Б) 

Березень 

3 

Оцінка стану соціально-економічного розвитку Сумської області (Б) 
 

Стан оплати та погашення заборгованості населенням  

Сумської області за житлово-комунальні послуги (Б) 
 

Про оплату житлово-комунальних послуг населенням Сумської області (Е) 

4 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності 

по Сумській області (Е) 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції Сумської області  

по містах та районах (Е) 
 

Витрати і ресурси домогосподарств Сумської області  

у III кварталі 2013 року (Б) 
 

Споживання продуктів харчування у домогосподарствах Сумської області  

у III кварталі 2013 року (Б) 

7 

Прийняття в експлуатацію житла за 2013 рік (Б) 
 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності за 2013 рік (Б) 

Діяльність будівельних підприємств (Б) 

10 

Моніторинг основних показників розвитку району (міста)  

Сумської області за 2013 рік (Б) 

Кількісний та якісний склад державних службовців у Сумській області 

станом на 31 грудня 2013 року (Б) 

11 

Індекси споживчих цін по Сумській області (Е) 

13 

Стан сільського господарства Сумської області (Е) 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування 

у Сумській області без урахування цін на міських ринках (Б) 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування по м.Суми  

без урахування цін на міських ринках (Б) 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування  

у Сумській області з урахуванням цін на міських ринках (Б) 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування по м.Суми 

з урахуванням цін на міських ринках (Б) 

Середні роздрібні ціни на споживчі товари по Сумській області (Б) 
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17 

Підсумки роботи транспорту Сумської області (Е) 
 

Зовнішня торгівля товарами Сумської області (Е) 
 

Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти у Сумській області (Е) 

18 

Економічне і соціальне становище Сумської області (Д, Б) 

19 

Економічне і соціальне становище м.Суми (Д, Б) 
 

Підсумки роботи промисловості Сумської області (Е) 
 

Виконання будівельних робіт (Е) 
 

Основні демографічні показники Сумської області (Е) 
 

Чисельність населення Сумської області (Е) 
 

Природний рух населення Сумській області (Е) 
 

Міграційний рух населення Сумської області (Е) 
 

Розподіл померлих за окремими причинами смерті у Сумській області (Е) 

20 

Про виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських 

підприємствах Сумської області (Б) 
 

Про виробництво продукції тваринництва 

у сільськогосподарських підприємствах Сумської області за 2013 рік (Б) 
 

Реалізація сільськогосподарської продукції  

сільськогосподарськими підприємствами Сумської області за 2013 рік (Б) 
 

Особисті селянські господарства” на 1 січня 2014 року (Е) 
 

Про надання субсидій населенню Сумської області (Е) 

21 

Основні показники розвитку міст та районів Сумської області (Б) 
 

Стан іноземного інвестування економіки Сумської області у 2013 році (Д) 
 

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай 

сільськогосподарських культур у 2013 році (Е) 
 

Чисельність худоби та птиці на 1 січня 2014 року (Е) 
 

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу  

від стаціонарних джерел забруднення за 2013 рік (попередні дані) (Е) 
 

Залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення 

нафти у Сумській області (Б) 

24 

Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур,  

плодів та ягід у 2013 році (Е) 
 

Наявність і використання торгової мережі на ринках Сумської області  

на 1 січня 2014 року (Е) 

Дошкільні навчальні заклади Сумської області у 2013 році (Е) 
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25 

Соціально-економічне становище Сумської області для ЗМІ (Д) 
 

Соціально-економічне становище м.Суми для ЗМІ (Д) 
 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу  

через автозаправні станції в Сумській області (Е) 
 

Діяльність підприємств сфери послуг Сумської області (Е) 

26 

Основні показники розвитку району (міста) Сумської області (Б) 
 

Зовнішня торгівля Сумщини напередодні вступу до ЄС (Д) 
 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через мережу автозаправних станцій 

Сумської області (Б) 
 

Результати розгляду справ про адміністративні правопорушення та осіб,  

які притягнуті до адміністративної відповідальності,  

в Сумській області у 2013 році (Е) 

27 

Економічна активність населення у Сумській області за 2013 рік (Е) 

28 

Стан і розвиток зв’язку Сумської області за 2013 рік (Б) 
 

Наявність і використання торгової мережі на ринках  

Сумської області у 2013 році (Б) 
 

Кількість і робочий час найманих працівників Сумської області  

за видами економічної діяльності (Е) 
 

Заробітна плата найманих працівників у Сумській області (Е) 
 

Стан виплати заробітної плати у Сумській області (Е) 
 

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай 2013 року 

в сільськогосподарських підприємствах Сумської області (Б) 

31 

Оцінка стану соціально-економічного розвитку Сумської області (Б) 
 

Промисловість Сумщини (Б) 
 

Капітальні інвестиції за січень-грудень 2013 року (Б) 
 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами Сумської області (Б) 
 

Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад  

у галузі сільського господарства у сільських населених пунктах  

Сумської області на 1 січня 2014 року (Б) 
 

Стан і тенденції розвитку пошти та зв’язку у Сумській області у 2013 році (Д) 
 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств м. Суми за 2013 рік (Б) 
 

Міжобласні зіставлення зі статистики праці (Б) 
 

Заробітна плата та стан її виплати у Сумській області (Б) 
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Квітень 

1 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності 

по Сумській області (Е) 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції Сумської області  

по містах та районах (Е) 
 

Стан оплати та погашення заборгованості населенням Сумської області  

за житлово-комунальні послуги (Б) 
 

Про оплату житлово-комунальних послуг населенням Сумської області (Е) 

2 

Економічні результати сільськогосподарського виробництва  

за 2013 рік (попередні дані) (Е) 

3 

Валовий регіональний продукт за 2012рік (Е) 

4 

Лісогосподарська діяльність за 2013 рік (Е) 

7 

Діяльність будівельних підприємств (Б) 

9 

Індекси споживчих цін по Сумській області (Е) 

10 

Лісогосподарська діяльність у Сумській області за 2013 рік (Б) 
 

Адміністративні правопорушення в Сумській області в 2013 році (Б) 

14 

Стан сільського господарства Сумської області (Е) 
 

Зовнішня торгівля товарами Сумської області (Е) 
 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування у Сумській області 

без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування по м.Суми  

без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування у Сумській області  

з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування по м.Суми 

з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на споживчі товари по Сумській області (Б) 
 

Інноваційна діяльність промислових підприємств  

Сумської області у 2013 році (Е) 

16 

Фінансові результати діяльності підприємств Сумської області за 2013 рік (Е) 

Основні демографічні показники Сумської області (Е) 

Чисельність населення Сумської області (Е) 

Природний рух населення Сумській області (Е) 
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Міграційний рух населення Сумської області (Е) 

Розподіл померлих за окремими причинами смерті у Сумській області (Е) 

Самооцінка населенням Сумської області стану здоров’я та рівня доступності 

окремих видів медичної допомоги у 2013 році (З) 
 

Дошкільні заклади Сумської області у 2013 році (Б) 

17 

Підсумки роботи транспорту Сумської області (Е) 
 

Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти у Сумській області (Е) 

18 

Економічне і соціальне становище Сумської області (Д, Б) 
 

Підсумки роботи промисловості Сумської області (Е) 
 

Виконання будівельних робіт (Е) 
 

Стан будівель та споруд незавершеного будівництва” на 1 січня 2014 року (Е) 
 

Про виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських 

підприємствах Сумської області (Б) 
 

Про надання субсидій населенню Сумської області (Е) 
 

Виконання наукових та науково-технічних робіт підприємствами 

(організаціями) Сумської області у 2013 році (Е) 

21 

Залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення 

нафти у Сумській області (Б) 

22 
Економічне і соціальне становище м.Суми (Д, Б) 
 

Стан злочинності в Сумській області за січень–березень 2014 року (Б) 

23 

Основні показники розвитку міст та районів Сумської області (Б) 

24 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через автозаправні станції 

в Сумській області (Е) 

25 

Соціально-економічне становище Сумської області для ЗМІ (Д) 
 

Соціально-економічне становище м.Суми для ЗМІ (Д) 
 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через мережу автозаправних станцій 

Сумської області (Б) 
 

Діяльність підприємств сфери послуг Сумської області (Е) 

28 

Основні показники розвитку району (міста) Сумської області (Б) 

29 

Стан виплати заробітної плати у Сумській області (Е) 

30 

Оцінка стану соціально-економічного розвитку Сумської області (Б) 
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Промисловість Сумщини (Б) 
 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами Сумської області (Б) 
 

Міжобласні зіставлення зі статистики праці (Б) 
 

Заробітна плата та стан її виплати у Сумській області (Б) 
 

Кількість і робочий час найманих працівників Сумської області  

за видами економічної діяльності (Е) 
 

Заробітна плата найманих працівників у Сумській області (Е) 
 

Стан оплати та погашення заборгованості населенням Сумської області  

за житлово-комунальні послуги (Б) 
 

Надання населенню Сумської області субсидій на відшкодування витрат  

на оплату житлово-комунальних послуг та твердого побутового палива  

і скрапленого газу у січні–березні 2014 року (Б) 
 

Про оплату житлово-комунальних послуг населенням Сумської області (Е) 

Травматизм на виробництві в Сумській області у 2013 році (Е) 
 

Показники ЄДРПОУ по Сумській області на 1 квітня 2014 року (Б) 

Травень 

5 

Доходи та витрати населення Сумської області за 2013 рік (Е) 
 

Доходи та витрати населення Сумської області на тлі України  

та областей-сусідів за 2013 рік (Е) 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними  

видами діяльності по Сумській області (Е) 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції Сумської області  

по містах та районах (Е) 

7 

Діяльність будівельних підприємств (Б) 
 

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі  
Сумської області за 2013 рік (Е) 

8 

Індекси споживчих цін по Сумській області (Е) 

10 

Лісове, мисливське господарство та природно-заповідний фонд Сумщини  

у 2013 році (Д) 

13 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування у Сумській області 

без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування по м.Суми  

без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування у Сумській області  

з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
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Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування по м.Суми 

з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на споживчі товари по Сумській області (Б) 

14 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища  

та екологічний податок у 2013 році (Е) 

15 

Стан сільського господарства Сумської області (Е) 
 

Підсумки роботи транспорту Сумської області (Е) 
 

Зовнішня торгівля товарами Сумської області (Е) 
 

Продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного 

господарства підприємств Сумської області за 2013 рік (Б) 
 

Структура роздрібного товарообороту підприємств  

у Сумській області за 2013 рік (Е) 

16 

Прийняття в експлуатацію житла за І квартал 2014 року (Е) 
 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності за І квартал 2014 року (Е) 
 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у розрізі міст та районів  

за І квартал 2014 року (Е) 
 

Посів сільськогосподарських культур у сільськогосподарських 

підприємствах Сумської області на 1 травня 2014 року (Б) 
 

Торгова мережа та мережа ресторанного господарства підприємств  

Сумської області на 1 січня 2014 року (Б) 
 

Роздрібний товарооборот підприємств по містах і районах  

Сумської області за 2013 рік (Б) 
 

Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства 

в Сумській області на 1 січня 2014 року (Е) 
 

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата 

працівників по містах і районах Сумської області за І квартал 2014 року (Е) 
 

Каналізаційне господарство Сумської області за 2000–2013 роки (З) 

19 

Економічне і соціальне становище Сумської області (Д, Б) 
 

Зовнішня торгівля послугами Сумської області за І квартал 2014 року (Е) 
 

Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти у Сумській області (Е) 
 

Основні демографічні показники Сумської області (Е) 
 

Чисельність населення Сумської області (Е) 
 

Природний рух населення Сумській області (Е) 
 

Міграційний рух населення Сумської області (Е) 
 

Розподіл померлих за окремими причинами смерті у Сумській області (Е) 
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Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати  

у Сумській області за березень 2014 року (Е) 
 

Травматизм на виробництві в Сумській області у 2013 році (Б) 

20 

Економічне і соціальне становище м.Суми (Д, Б) 
 

Підсумки роботи промисловості Сумської області (Е) 

Виконання будівельних робіт (Е) 
 

Про виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських 

підприємствах Сумської області (Б) 
 

Лісогосподарська діяльність за січень-березень 2014року (Е) 
 

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата 

працівників по містах та районах Сумської області  

за січень–березень 2014 року (Б) 
 

Рух кадрів та використання робочого часу працівників  

у Сумській області за І квартал 2014 року (Е) 
 

Заклади культури Сумської області в 2013 році (Б) 
 

Про надання субсидій населенню Сумської області (Е) 

21 

Основні показники розвитку міст та районів Сумської області (Б) 
 

Залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів  

перероблення нафти у Сумській області (Б) 
 

Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за причинами смерті  

у Сумській області за І квартал 2014 року (Е) 

23 

Соціально-економічне становище Сумської області для ЗМІ (Д) 
 

Соціально-економічне становище м.Суми для ЗМІ (Д) 
 

Стан будівель та споруд незавершеного будівництва на 1 січня 2014 року (Б) 
 

Стан будівель та споруд незавершеного будівництва на 1 січня 2014 року (Д) 
 

Утворення та поводження з відходами у 2013 році (Е) 
 

Природний рух населення Сумської області у січні–березні 2014 року (Б) 

26 

Основні показники розвитку району (міста) Сумської області (Б) 
 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу  

через автозаправні станції в Сумській області (Е) 
 

Діяльність підприємств сфери послуг Сумської області (Е) 

Смертність населення Сумської області від зовнішніх причин  

у січні–березні 2014 року (Б) 

27 

Капітальні інвестиції за І квартал 2014 року (Е) 
 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через мережу  

автозаправних станцій Сумської області (Б) 
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Квартирна черга та надання житла населенню  

Сумської області у 2013 році (Б) 

28 

Кількість і робочий час найманих працівників Сумської області  

за видами економічної діяльності (Е) 
 

Заробітна плата найманих працівників у Сумській області (Е) 
 

Стан виплати заробітної плати у Сумській області (Е) 

30 

Оцінка стану соціально-економічного розвитку Сумської області (Б) 
 

Аналіз доходів та витрат населення Сумської області за 2013 рік (Д) 
 

Житлово-комунальне господарство Сумської області у 2011–2013 роках (З) 
 

Промисловість Сумщини (Б) 
 

Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських 

підприємствах Сумської області у 2013 році (Б) 
 

Викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами 

забруднення у Сумській області за 2013 рік (Б) 
 

Лісогосподарська діяльність у Сумській області  

за січень–березень 2014 року (Б) 
 

Фінансові результати діяльності підприємств Сумської області 

за І квартал 2014 року (Е) 
 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств м. Суми  

за січень–березень 2014 року (Б) 
 

Стан торгової мережі та мережі ресторанного господарства 

Сумської області у 2013 році (Д) 
 

Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами 

та організаціями Сумської області за 2013 рік (Е) 
 

Індекси споживчих цін у Сумській області у 2007–2013 роки (З) 
 

Заробітна плата та соціально-трудові відносини  

у Сумській області у 2013 році(Д) 
 

Про житловий фонд Сумської області у 2013 році (Е) 
 

Інноваційна діяльність промислових підприємств  

Сумської області у 2008–2013 роках (З) 

31 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності 

по Сумській області (Е) 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції Сумської області  

по містах та районах (Е) 
 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами Сумської області (Б) 
 

Міжобласні зіставлення зі статистики праці (Б) 
 

Заробітна плата та стан її виплати у Сумській області (Б) 
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Червень 

2 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти  

у Сумській області за 2013 рік (Е) 

Стан оплати та погашення заборгованості населенням  

Сумської області за житлово-комунальні послуги (Б) 

Про оплату житлово-комунальних послуг населенням Сумської області (Е) 

6 

Прийняття в експлуатацію житла за І квартал 2014 року (Б) 
 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності за І квартал 2014 року (Б) 
 

Діяльність будівельних підприємств (Б) 

10 

Індекси споживчих цін по Сумській області (Е) 

12 

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Сумської області  

за І квартал 2014 року (Е) 
 
 

Моніторинг фактичних питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів  

у Сумській області за 2013 рік (Б) 
 

Використання паливно-енергетичних ресурсів у Сумській області за 2013 рік (Б) 

13 

Стан сільського господарства Сумської області (Е) 
 

Продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного 

господарства підприємств Сумської області за І квартал 2014 року (Б) 
 

Структура роздрібного товарообороту підприємств у Сумській області  

за І квартал 2014 року (Е) 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчуванняу Сумській області  

без урахування цін на міських ринках (Б) 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування по м.Суми  

без урахування цін на міських ринках (Б) 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування  

у Сумській області з урахуванням цін на міських ринках (Б) 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування по м.Суми 

з урахуванням цін на міських ринках (Б) 

Середні роздрібні ціни на споживчі товари по Сумській області (Б) 

16 

Посів сільськогосподарських культур у сільськогосподарських 

підприємствах Сумської області на 1 червня 2014 року (Б) 

Підсумки роботи транспорту Сумської області (Е) 

Зовнішня торгівля товарами Сумської області (Е) 

Роздрібний товарооборот підприємств по містах і районах  

Сумської області за І квартал 2014 року (Б) 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти, 

теплоенергії і електроенергії у м.Суми за 2013 рік (Б) 
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17 

Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти у Сумській області (Е) 
 

Основні демографічні показники Сумської області (Е) 
 

Чисельність населення Сумської області (Е) 

Природний рух населення Сумській області (Е) 

Міграційний рух населення Сумської області (Е) 
 

Розподіл померлих за окремими причинами смерті у Сумській області (Е) 

18 

Виконання будівельних робіт (Е) 
 

Використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами  

і організаціями Сумської області у 2013 році (Д) 

19 

Економічне і соціальне становище Сумської області (Д, Б) 
 

Економічне і соціальне становище м.Суми (Д, Б) 
 

Підсумки роботи промисловості Сумської області (Е) 

20 

Про виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських 

підприємствах Сумської області (Б) 
 

Про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Сумщини  

за січень–березень 2014 року (Б) 
 

Діяльність підприємств оптової торгівлі Сумської області у 2013 році (Д) 
 

Про надання субсидій населенню Сумської області (Е) 

23 

Основні показники розвитку міст та районів Сумської області (Б) 
 

Залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення 

нафти у Сумській області (Б) 

24 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через автозаправні станції 

в Сумській області (Е) 

25 

Соціально-економічне становище Сумської області для ЗМІ (Д) 
 

Соціально-економічне становище м.Суми для ЗМІ (Д) 
 

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських  

підприємств Сумської області за 2013 рік (Б) 
 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через мережу автозаправних  

станцій Сумської області (Б) 
 

Економічна активність населення у Сумській області  

за І квартал 2014 року (Е) 

26 

Основні показники розвитку району (міста) Сумської області (Б) 
 

Діяльність підприємств сфери послуг Сумської області (Е) 
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27 

Промисловість Сумщини (Б) 
 

Чисельність наявного населення Сумської області на 1 січня 2014 року (З) 
 

Стан виплати заробітної плати у Сумській області (Е) 

30 

Місце Сумщини у виробництві валового внутрішнього продукту України  

за 2001–2012 роки (З) 
 

Тваринництво Сумщини у 2013 році (З) 
 

Рослинництво Сумщини у 2013 році (З) 
 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами Сумської області (Б) 
 

Основні економічні показники діяльності малих підприємств  

по містах і районах Сумської області у 2013 році (Б) 
 

Основні економічні показники діяльності малих підприємств  

Сумської області у 2013 році (Б) 
 

Фінансовий стан підприємств Сумської області  

за 2013 рік (Б) 
 

Фінансовий стан підприємств м.Суми 

за 2013 рік (Б) 
 

Фінансовий стан промислових підприємств Сумської області  

за 2013 рік (Б) 
 

Фінансовий стан будівельних підприємств Сумської області  

за 2013 рік (Б) 
 

Фінансовий стан підприємств Сумської області  

в розрізі міст і районів за 2013 рік (Б) 
 

Фінансовий стан підприємств малого бізнесу  

по містах і районах Сумської області за 2013 рік (Б) 
 

Розподіл постійного населення Сумської області за статтю та віком  

на 1 січня 2014 року (Б) 
 

Витрати і ресурси домогосподарств Сумської області  

у IV кварталі 2013 року (Б) 
 

Споживання продуктів харчування у домогосподарствах  

Сумської області у IV кварталі 2013 року (Б) 
 

Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства  

в Сумській області в 2008–2013 роках (З) 
 

Соціальний захист населення Сумської області в 2013 році (Б) 

Липень 

1 

Оцінка стану соціально-економічного розвитку Сумської області (Б) 

Капітальні інвестиції за І квартал, І півріччя 2014 року (Б) 

Міграційний рух населення Сумської області у 2013 році (Д) 
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Міжобласні зіставлення зі статистики праці (Б) 
 

Заробітна плата та стан її виплати у Сумській області (Б) 
 

Кількість і робочий час найманих працівників Сумської області  

за видами економічної діяльності (Е) 
 

Заробітна плата найманих працівників у Сумській області (Е) 
 

Стан оплати та погашення заборгованості населенням Сумської області  

за житлово-комунальні послуги (Б) 
 

Про оплату житлово-комунальних послуг населенням Сумської області (Е) 

2 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності 

по Сумській області (Е) 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції Сумської області  

по містах та районах (Е) 

7 

Доходи та витрати населення Сумської області за 2001–2013 роки (З) 
 

Діяльність будівельних підприємств (Б) 

9 

Індекси споживчих цін по Сумській області (Е) 

10 

Основні економічні показники діяльності підприємств-суб’єктів 

господарювання по містах і районах Сумської області у 2013 році (Б)    

Основні економічні показники діяльності торговельних підприємств 

Сумської області за 2013 рік (Б) 
 

Основні економічні показники діяльності промислових підприємств 

Сумської області за 2013 рік (Б) 
 

Основні економічні показники діяльності великих, середніх та малих 

підприємств Сумської області за 2013 рік (Б) 
 

Основні економічні показники діяльності підприємств-суб’єктів 

господарювання в регіонах України у 2013 році (Б) 
 

Структура обороту роздрібної торгівлі та обороту ресторанного господарства 

Сумської області у 2013 році (Д) 

14 

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової 

доданої вартості за видами економічної діяльності за 2013 рік  

(попередні дані) (Е) 
 

Стан сільського господарства Сумської області (Е) 
 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування 

у Сумській області без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування по м.Суми  

без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування  

у Сумській області з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
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Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування по м.Суми 

з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на споживчі товари по Сумській області (Б) 

15 

Підсумки роботи транспорту Сумської області (Е) 

Зовнішня торгівля товарами та послугами Сумської області у 2013 році (З) 
 

Зовнішня торгівля товарами Сумської області (Е) 

17 

Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти у Сумській області (Е) 
 

Смертність населення Сумської області за причинами смерті у 2013 році (Б) 
 

Смертність населення Сумської області від новоутворень у 2013 році (Б) 
 

Основні демографічні показники Сумської області (Е) 
 

Чисельність населення Сумської області (Е) 
 

Природний рух населення Сумській області (Е) 
 

Міграційний рух населення Сумської області (Е) 
 

Розподіл померлих за окремими причинами смерті у Сумській області (Е) 
 

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Сумської області (З) 
 

Самооцінка домогосподарствами Сумської області рівня своїх доходів  

у 2009- 2013 роках (З) 

18 

Економічне і соціальне становище Сумської області (Д, Б) 
 

Підсумки роботи промисловості Сумської області (Е) 
 

Житлове будівництво в Сумській області у 2009–2013 роках (З) 
 

Виконання будівельних робіт (Е) 
 

Про виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських 

підприємствах Сумської області (Б) 
 

Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року  

у сільськогосподарських підприємствах Сумської області (Б) 
 

Фінансовий стан підприємств Сумської області  

за І квартал 2014 року (Б) 
 

Фінансовий стан підприємств м.Суми 

за І квартал 2014 року (Б) 
 

Фінансовий стан промислових підприємств Сумської області  

за І квартал 2014 року (Б) 
 

Фінансовий стан будівельних підприємств Сумської області  

за І квартал 2014 року (Б) 
 

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств  

Сумської області (Д) 
 

Про надання субсидій населенню Сумської області (Е) 
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21 

Економічне і соціальне становище м.Суми (Д, Б) 
 

Залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів  

перероблення нафти у Сумській області (Б) 

22 

Основні показники розвитку міст та районів Сумської області (Б) 
 

Стан злочинності в Сумській області за січень–червень 2014 року (Б) 

24 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через автозаправні  

станції в Сумській області (Е) 

25 

Соціально-економічне становище Сумської області для ЗМІ (Д) 
 

Соціально-економічне становище м.Суми для ЗМІ (Д) 
 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через мережу  

автозаправних станцій Сумської області (Б) 
 

Діяльність підприємств сфери послуг Сумської області (Е) 

28 

Основні показники розвитку району (міста) Сумської області (Б) 

29 

Стан виплати заробітної плати у Сумській області (Е) 

 

30 

Оцінка стану соціально-економічного розвитку Сумської області (Б) 
 

Кількість і робочий час найманих працівників Сумської області  

за видами економічної діяльності (Е) 
 

Заробітна плата найманих працівників у Сумській області (Е) 
 

Заклади соціальної сфери Сумської області в 2008–2013 роках (З) 
 

Надання населенню Сумської області субсидій на відшкодування витрат  

на оплату житлово-комунальних послуг та твердого побутового палива  

і скрапленого газу у січні–червні 2014 року (Б) 

31 

Промисловість Сумщини (Б) 
 

Виробництво та продаж молочних продуктів на Сумщині у 2013 році (Д) 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності 

по Сумській області (Е) 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції Сумської області  

по містах та районах (Е) 
 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами Сумської області (Б) 
 

Роздрібна торгівля Сумської області у 2013 році (З) 
 

Міжобласні зіставлення зі статистики праці (Б) 

Заробітна плата та стан її виплати у Сумській області (Б) 
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Стан оплати та погашення заборгованості населенням Сумської області  

за житлово-комунальні послуги (Б) 
 

Про оплату житлово-комунальних послуг населенням Сумської області (Е) 
 

Показники ЄДРПОУ по Сумській області на 1 липня 2014 року (Б) 

Серпень 

7 

Діяльність будівельних підприємств (Б) 

8 

Індекси споживчих цін по Сумській області (Е) 

13 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування 

у Сумській області без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування по м.Суми  

без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування  

у Сумській області з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування по м.Суми 

з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на споживчі товари по Сумській області (Б) 

14 

Стан сільського господарства Сумської області (Е) 
 

Зовнішня торгівля товарами Сумської області (Е) 

15 

Прийняття в експлуатацію житла за І півріччя 2014 року (Е) 
 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності за І півріччя 2014 року (Е) 
 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у розрізі міст та районів”  

за 2013 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2014 року (Е) 
 

Підсумки роботи транспорту Сумської області (Е) 
 

Розподіл постійного населення Сумської області за статтю та віком  

на 1 січня 2014 року (З) 
 

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата 

працівників по містах і районах Сумської області за І півріччя 2014 року (Е) 

18 

Економічне і соціальне становище Сумської області (Д, Б) 
 

Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур  

у сільськогосподарських підприємствах  

Сумської областіна 1 серпня 2014 року (Б) 
 

Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти у Сумській області (Е) 
 

Основні демографічні показники Сумської області (Е) 
 

Чисельність населення Сумської області (Е) 
 

Природний рух населення Сумській області (Е) 
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Міграційний рух населення Сумської області (Е) 
 

Розподіл померлих за окремими причинами смерті у Сумській області (Е) 

19 

Підсумки роботи промисловості Сумської області (Е) 
 

Виконання будівельних робіт (Е) 
 

Лісогосподарська діяльність за січень–червень 2014року (Е) 
 

Зовнішня торгівля послугами Сумської області за І півріччя 2014 року (Е) 
 

Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати  

у Сумській області за червень 2014 року (Е) 

20 

Економічне і соціальне становище м.Суми (Д, Б) 
 

Про виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських 

підприємствах Сумської області (Б) 
 

Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за причинами смерті  

у Сумській області за І півріччя 2014 року (Е) 
 

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата 

працівників по містах та районах Сумської області  

за січень–червень 2014 року (Б) 
 

Рух кадрів та використання робочого часу працівників у Сумській області  

за І півріччя 2014 року (Е) 
 

Про надання субсидій населенню Сумської області (Е) 

21 

Основні показники розвитку міст та районів Сумської області (Б) 

22 

Залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів  

перероблення нафти у Сумській області (Б) 

25 

Соціально-економічне становище Сумської області для ЗМІ (Д) 
 

Соціально-економічне становище м.Суми для ЗМІ (Д) 
 

Природний рух населення Сумської області у січні–червні 2014 року (Б) 
 

Основні демографічні показники міськрад та районів  

Сумської області у січні–червні 2014 року (Б) 
 

Міграційний рух населення Сумської області у січні–червні 2014 році (Б) 

26 

Діяльність підприємств сфери послуг Сумської області (Е) 

27 

Основні показники розвитку району (міста) Сумської області (Б) 
 

Капітальні інвестиції за І півріччя 2014 року (Е) 
 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через автозаправні  

станції в Сумській області (Е) 
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28 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через мережу автозаправних станцій 

Сумської області (Б) 
 

Кількість і робочий час найманих працівників Сумської області за видами 

економічної діяльності (Е) 
 

Заробітна плата найманих працівників у Сумській області (Е) 

29 

Оцінка стану соціально-економічного розвитку Сумської області (Б) 
 

Промисловість Сумщини (Б) 
 

Лісогосподарська діяльність у Сумській області  

за січень–червень 2014 року (Б) 
 

Фінансові результати діяльності підприємств Сумської області 

за І півріччя 2014 року (Е) 
 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств м. Суми  

за січень–червень 2014 року (Б) 
 

Оптова торгівля підприємств Сумської області у 2013 році (З) 
 

Міжобласні зіставлення зі статистики праці (Б) 
 

Заробітна плата та стан її виплати у Сумській області (Б) 
 

Стан ринку праці Сумської області у 2013 році (Д) 
 

Стан виплати заробітної плати у Сумській області (Е) 
 

Житловий фонд Сумської області в 2008–2013 роках (З) 
 

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг Сумщини  

за І півріччя 2014 року (Б) 
 

Обсяги реалізованих послуг підприємствами м.Суми  

за січень–червень 2014 року (Б) 

31 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами Сумської області (Б) 

Вересень 

2 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності 

по Сумській області (Е) 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції Сумської області  

по містах та районах (Е) 
 

Стан оплати та погашення заборгованості населенням  

Сумської області за житлово-комунальні послуги (Б) 
 

Про оплату житлово-комунальних послуг населенням Сумської області (Е) 

5 

Прийняття в експлуатацію житла за І півріччя 2014 року (Б) 
 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності за І півріччя 2014 року (Б) 
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8 

Діяльність будівельних підприємств (Б) 

9 

Індекси споживчих цін по Сумській області (Е) 

11 
Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі  
Сумської області за І півріччя 2014 року (Е) 

12 

Стан сільського господарства Сумської області (Е) 
 

Продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного 

господарства підприємств Сумської області за І півріччя 2014 року (Б) 
 

Структура роздрібного товарообороту підприємств  

у Сумській області за І півріччя 2014 року (Е) 
 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування 

у Сумській області без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування по м.Суми  

без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування у Сумській області  

з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування по м.Суми 

з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на споживчі товари по Сумській області (Б) 

15 

Підсумки роботи транспорту Сумської області (Е) 
 

Зовнішня торгівля товарами Сумської області (Е) 

16 

Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур у 

сільськогосподарських підприємствах Сумської області  

на 1 вересня 2014 року (Б) 
 

Роздрібний товарооборот підприємств по містах і районах  

Сумської області за І півріччя 2014 року (Б) 
 

Основні демографічні показники Сумської області (Е) 
 

Чисельність населення Сумської області (Е) 
 

Природний рух населення Сумській області (Е) 
 

Міграційний рух населення Сумської області (Е) 
 

Розподіл померлих за окремими причинами смерті у Сумській області (Е) 

17 

Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти у Сумській області (Е) 

18 

Економічне і соціальне становище Сумської області (Д, Б) 

Виконання будівельних робіт (Е) 
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19 

Економічне і соціальне становище м.Суми (Д, Б) 
 

Підсумки роботи промисловості Сумської області (Е) 
 

Про виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських 

підприємствах Сумської області (Б) 
 

Про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Сумщини  

за січень–червень 2014 року (Б) 
 

Про надання субсидій населенню Сумської області (Е) 

22 

Залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів  

перероблення нафти у Сумській області (Б) 

23 

Основні показники розвитку міст та районів Сумської області (Б) 

24 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через автозаправні станції 

в Сумській області (Е) 
 

Економічна активність населення у Сумській області  

за І півріччя 2014 року (Е) 

25 

Соціально-економічне становище Сумської області для ЗМІ (Д) 
 

Соціально-економічне становище м.Суми для ЗМІ (Д) 
 

Зовнішня торгівля Сумської області з Російською Федерацією у 2013 році (З) 
 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через мережу автозаправних станцій 

Сумської області (Б) 
 

Діяльність підприємств сфери послуг Сумської області (Е) 

26 

Статистичний щорічник Сумської області за 2013 рік (З) 
 

Основні показники розвитку району (міста) Сумської області (Б) 

29 

Стан виплати заробітної плати у Сумській області (Е) 

30 

Оцінка стану соціально-економічного розвитку Сумської області (Б) 
 

Промисловість Сумщини (Б) 
 

Капітальні інвестиції за І півріччя 2014 року (Б) 
 

Сільське господарство Сумської області у 2013 році (З) 
 

Довкілля Сумщини у 2013 році (З) 
 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами Сумської області (Б) 
 

Довідник сільськогосподарських товаровиробників Сумської області 

Довідник фермерських господарств Сумської області 

Транспорт і зв’язок Сумщини за 2000–2013 роки (З) 

Праця Сумщини у 2013 році (З) 
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Міжобласні зіставлення зі статистики праці (Б) 
 

Заробітна плата та стан її виплати у Сумській області (Б) 
 

Кількість і робочий час найманих працівників Сумської області за видами 

економічної діяльності (Е) 
 

Заробітна плата найманих працівників у Сумській області (Е) 
 

Фінансовий стан підприємств Сумської області за І півріччя 2014 року (Б) 
 

Фінансовий стан підприємств м.Суми за І півріччя 2014 року (Б) 

Жовтень 

1 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності 

по Сумській області (Е) 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції Сумської області  

по містах та районах (Е) 
 

Стан оплати та погашення заборгованості населенням Сумської області  

за житлово-комунальні послуги (Б) 
 

Про оплату житлово-комунальних послуг населенням Сумської області (Е) 

6 

Витрати і ресурси домогосподарств Сумської області  

у I кварталі 2014 року (Б) 
 

Споживання продуктів харчування у домогосподарствах  

Сумської області у I кварталі 2014 року (Б) 

8 

Індекси споживчих цін по Сумській області (Е) 
 

Діяльність будівельних підприємств (Б) 

10 

Фінансовий стан промислових підприємств Сумської області  

за І півріччя 2014 року (Б) 
 

Фінансовий стан будівельних підприємств Сумської області  

за І півріччя 2014 року (Б) 
 

Паливно-енергетичні ресурси Сумської області у 2000–2013 роках (З) 

11 

Зовнішня торгівля товарами Сумської області (Е) 

13 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчуванняу Сумській області  

без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування по м.Суми  

без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування  

у Сумській області з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування по м.Суми 

з урахуванням цін на міських ринках (Б) 

Середні роздрібні ціни на споживчі товари по Сумській області (Б) 
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14 

Стан сільського господарства Сумської області (Е) 

15 

Підсумки роботи транспорту Сумської області (Е) 

16 

Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур у 

сільськогосподарських підприємствах Сумської області  

на 1 жовтня 2014 року (Б) 

17 

Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти у Сумській області (Е) 
 

Основні демографічні показники Сумської області (Е) 
 

Чисельність населення Сумської області (Е) 
 

Природний рух населення Сумській області (Е) 
 

Міграційний рух населення Сумської області (Е) 
 

Розподіл померлих за окремими причинами смерті у Сумській області (Е) 

20 

Економічне і соціальне становище Сумської області (Д, Б) 
 

Підсумки роботи промисловості Сумської області (Е) 
 

Виконання будівельних робіт (Е) 
 

Про виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських 

підприємствах Сумської області (Б) 
 

Про надання субсидій населенню Сумської області (Е) 

21 

Економічне і соціальне становище м.Суми (Д, Б) 
 

Залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів  

перероблення нафти у Сумській області (Б) 

22 

Основні показники розвитку міст та районів Сумської області (Б) 
 

Стан злочинності в Сумській області за січень–вересень 2014 року (Б) 

24 

Соціально-економічне становище Сумської області для ЗМІ (Д) 
 

Соціально-економічне становище м.Суми для ЗМІ (Д) 
 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через автозаправні  

станції в Сумській області (Е) 

27 

Основні показники розвитку району (міста) Сумської області (Б) 

Зовнішньоекономічні зв'язки підприємств  Сумщини  

з країнами Європейського Союзу у 2013 році (З) 
 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через мережу  

автозаправних станцій Сумської області (Б) 
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Діяльність підприємств сфери послуг Сумської області (Е) 

28 

Стан виплати заробітної плати у Сумській області (Е) 

29 

Кількість і робочий час найманих працівників Сумської області  

за видами економічної діяльності (Е) 
 

Заробітна плата найманих працівників у Сумській області (Е) 
 

Кількість і робочий час найманих працівників Сумської області  

за видами економічної діяльності (Е) 
 

Заробітна плата найманих працівників у Сумській області (Е) 

 

30 

Оцінка стану соціально-економічного розвитку Сумської області (Б) 
 

Надання населенню Сумської області субсидій на відшкодування витрат  

на оплату житлово-комунальних послуг та твердого побутового палива  

і скрапленого газу в січні–вересні 2014 року (Б) 

31 

Промисловість Сумщини (Б) 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними  

видами діяльності по Сумській області (Е) 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції Сумської області  

по містах та районах (Е) 
 

Валова продукція сільського господарства Сумської області у 2013 році (З) 
 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами Сумської області (Б) 
 

Економічна активність населення Сумської області у 2013 році (З) 
 

Міжобласні зіставлення зі статистики праці (Б) 
 

Заробітна плата та стан її виплати у Сумській області (Б) 
 

Стан оплати та погашення заборгованості населенням Сумської області  

за житлово-комунальні послуги (Б) 
 

Про оплату житлово-комунальних послуг населенням Сумської області (Е) 
 

Показники ЄДРПОУ по Сумській області на 1 жовтня 2014 року (Б) 

Листопад 

7 

Діяльність будівельних підприємств (Б) 
 

Оздоровлення дітей Сумської області влітку 2014 року (Б) 

10 

Основні економічні показники діяльності підприємств-суб’єктів 

господарювання Сумської області у 2013 році (Б) 
 

Розвиток сектору малого бізнесу в регіонах України у 2013 році (Б) 
 

Індекси споживчих цін по Сумській області (Е) 
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13 

Стан сільського господарства Сумської області (Е) 
 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування у Сумській області 

без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування по м.Суми  

без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування у Сумській області  

з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування по м.Суми 

з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на споживчі товари по Сумській області (Б) 

14 

Зовнішня торгівля товарами Сумської області (Е) 
 

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата 

працівників по містах і районах Сумської області за 9 місяців 2014 року (Е) 

17 

Прийняття в експлуатацію житла 9 місяців 2014 року (Е) 
 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності 9 місяців 2014 року (Е) 
 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у розрізі міст та районів  

9 місяців 2014 року (Е) 
 

Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур у 

сільськогосподарських підприємствах Сумської області  

на 1 листопада 2014 року (Б) 
 

Підсумки роботи транспорту Сумської області (Е) 
 

Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти у Сумській області (Е) 

18 

Економічне і соціальне становище Сумської області (Д, Б) 
 

Виконання будівельних робіт (Е) 
 

Основні демографічні показники Сумської області (Е) 
 

Чисельність населення Сумської області (Е) 

Природний рух населення Сумській області (Е) 
 

Міграційний рух населення Сумської області (Е) 
 

Розподіл померлих за окремими причинами смерті у Сумській області (Е) 

19 

Економічне і соціальне становище м.Суми (Д, Б) 
 

Підсумки роботи промисловості Сумської області (Е) 
 

Лісогосподарська діяльність за січень–вересень 2014року (Е) 
 

Зовнішня торгівля послугами Сумської області за 9 місяців 2014 року (Е) 
 

Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати  

у Сумській області за вересень 2014 року (Е) 
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20 

Про виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських 

підприємствах Сумської області (Б) 
 

Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за причинами смерті у 

Сумській області за 9 місяців 2014 року (Е) 
 

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата 

працівників по містах та районах Сумської області  

за січень–вересень 2014 року (Б) 
 

Рух кадрів та використання робочого часу працівників  

у Сумській області за 9 місяців 2014 року (Е) 
 

Про надання субсидій населенню Сумської області (Е) 

21 

Залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення 

нафти у Сумській області (Б) 

24 

Основні показники розвитку міст та районів Сумської області (Б) 
 

Природний рух населення Сумської області у січні–вересні 2014 року (Б) 
 

Основні демографічні показники міськрад та районів Сумської області  

у січні–вересні 2014 року (Б) 
 

Міграційний рух населення Сумської області у січні–вересні 2014 році (Б) 

25 

Соціально-економічне становище Сумської області для ЗМІ (Д) 
 

Соціально-економічне становище м.Суми для ЗМІ (Д) 
 

Капітальні інвестиції за 9 місяців 2014 року (Е) 
 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через автозаправні станції 

в Сумській області (Е) 
 

Смертність населення Сумської області від зовнішніх причин  

у січні–вересні 2014 року (Б) 
 

Діяльність підприємств сфери послуг Сумської області (Е) 

26 

Основні показники розвитку району (міста) Сумської області (Б) 
 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через мережу автозаправних станцій 

Сумської області (Б) 

27 

Стан виплати заробітної плати у Сумській області (Е) 

28 

Промисловість Сумщини (Б) 
 

Сільськогосподарська діяльність господарств населення Сумщини у 2013 році (З) 
 

Лісогосподарська діяльність у Сумській області  

за січень–вересень 2014 року (Б) 
 

Основні показники діяльності виробників сільськогосподарської продукції 

Сумської області за 2013 рік (З) 
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Фінансові результати діяльності підприємств Сумської області 

за 9 місяців 2014 року (Е) 
 

Міжобласні зіставлення зі статистики праці (Б) 
 

Заробітна плата та стан її виплати у Сумській області (Б) 
 

Кількість і робочий час найманих працівників Сумської області  

за видами економічної діяльності (Е) 
 

Заробітна плата найманих працівників у Сумській області (Е) 
 

Соціальні індикатори рівня життя населення Сумської області  

в 2008–2013 роках (З) 
 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами Сумської області (Б) 

29 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств м. Суми  

за січень–вересень 2014 року (Б) 

Грудень 

1 

Оцінка стану соціально-економічного розвитку Сумської області (Б) 

2 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності 

по Сумській області (Е) 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції Сумської області  

по містах та районах (Е) 
 

Стан оплати та погашення заборгованості населенням Сумської області  

за житлово-комунальні послуги (Б) 
 

Про оплату житлово-комунальних послуг населенням Сумської області (Е) 

5 

Прийняття в експлуатацію житла за 9 місяців 2014 року (Б) 
 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності за 9 місяців 2014 року (Б) 

8 

Діяльність будівельних підприємств (Б) 

9 

Індекси споживчих цін по Сумській області (Е) 

12 

Стан сільського господарства Сумської області (Е) 
 

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Сумської області  

за 9 місяців 2014 року (Е) 
 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування 

у Сумській області без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на окремі продукти харчування по м.Суми  

без урахування цін на міських ринках (Б) 
 

Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування  

у Сумській області з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
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Середні споживчі ціни на окремі продукти харчування по м.Суми 

з урахуванням цін на міських ринках (Б) 
 

Середні роздрібні ціни на споживчі товари по Сумській області (Б) 
 

Соціально-економічне становище домогосподарств  

Сумської області у 2013 році (Д) 

15 

Підсумки роботи транспорту Сумської області (Е) 
 

Зовнішня торгівля товарами Сумської області (Е) 
 

Продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного 

господарства підприємств Сумської області за 9 місяців 2014 року (Б) 
 

Структура роздрібного товарообороту підприємств у Сумській області  

за 9 місяців 2014 року (Е) 
 

Населення Сумської області за 2013 рік (демографічний щорічник) (З) 
 

Витрати і ресурси домогосподарств Сумської області  

у II кварталі 2014 року (Б) 
 

Споживання продуктів харчування у домогосподарствах  

Сумської області у II кварталі 2014 року (Б) 

16 

Роздрібний товарооборот підприємств по містах і районах  

Сумської області за 9 місяців 2014 року (Б) 

17 

Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти у Сумській області (Е) 
 

Основні демографічні показники Сумської області (Е) 
 

Чисельність населення Сумської області (Е) 
 

Природний рух населення Сумській області (Е) 
 

Міграційний рух населення Сумської області (Е) 
 

Розподіл померлих за окремими причинами смерті у Сумській області (Е) 
 

Витрати і ресурси домогосподарств Сумської області у 2013 році (З) 

18 

Економічне і соціальне становище Сумської області (Д, Б) 
 

Виконання будівельних робіт (Е) 

19 

Економічне і соціальне становище м.Суми (Д, Б) 
 

Підсумки роботи промисловості Сумської області (Е) 
 

Про виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських 

підприємствах Сумської області (Б) 
 

Про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Сумщини  

за січень–вересень 2014 року (Б) 
 

Про надання субсидій населенню Сумської області (Е) 
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22 

Залишки і використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення 

нафти у Сумській області (Б) 

23 

Основні показники розвитку міст та районів Сумської області (Б) 

24 

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через автозаправні станції 

в Сумській області (Е) 

25 

Соціально-економічне становище Сумської області для ЗМІ (Д) 
 

Соціально-економічне становище м.Суми для ЗМІ (Д) 
 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через мережу автозаправних станцій 

Сумської області (Б) 
 

Економічна активність населення у Сумській області  

за 9 місяців 2014 року (Е) 
 

Діяльність підприємств сфери послуг Сумської області (Е) 

26 

Основні показники розвитку району (міста) Сумської області (Б) 
 

Посів озимих культур у сільськогосподарських підприємствах  

Сумської області на 1 грудня 2014 року (Б) 

29 

Фінанси Сумської області у 2013 році (З) 
 

Фінансові показники підприємств великого, середнього, малого  

та мікропідприємництва Сумської області за 2013 рік (З) 
 

Стан виплати заробітної плати у Сумській області (Е) 

30 

Оцінка стану соціально-економічного розвитку Сумської області (Б) 
 

Промисловість Сумщини (Б) 
 

Фінансовий стан підприємств Сумської області за 9 місяців 2014 року (Б) 
 

Фінансовий стан підприємств м.Суми за 9 місяців 2014 року (Б) 
 

Фінансовий стан промислових підприємств Сумської області  

за 9 місяців 2014 року (Б) 
 

Фінансовий стан будівельних підприємств Сумської області  

за 9 місяців 2014 року (Б) 
 

Кількість і робочий час найманих працівників Сумської області  

за видами економічної діяльності (Е) 
 

Заробітна плата найманих працівників у Сумській області (Е) 

31 

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності 

по Сумській області (Е) 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції Сумської області  

по містах та районах (Е) 
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Капітальні інвестиції за 9 місяців 2014 року (Б) 
 

Реалізація сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими 

підприємствами Сумської області (Б) 
 

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва 

Сумської області у 2013 році (З) 
 

Діяльність суб’єктів господарювання Сумської області у 2013 році (З) 
 

Міжобласні зіставлення зі статистики праці (Б) 
 

Заробітна плата та стан її виплати у Сумській області (Б) 
 

Стан оплати та погашення заборгованості населенням Сумської області  

за житлово-комунальні послуги (Б) 
 

Про оплату житлово-комунальних послуг населенням Сумської області (Е) 
 

Умовні позначення: З – збірник; Б – бюлетень; Д – доповідь; Е – експрес-випуск. 
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