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Для підготовки статистичного збірника були 

використані дані п’ятого суцільного обстеження соціально-
економічного становища сільських населених пунктів за 
формою державного статистичного спостереження № 1-село 
«Соціально-економічна характеристика сільського населеного 
пункту станом на 1 січня 2014 року», що складалася 
працівниками сільських, селищних, міських рад, на території 
яких розташовані сільські населені пункти.  

Дане обстеження було проведено органами 
державної статистики в області впродовж квітня–травня 
2014 року. 

Статистичне спостереження за соціально-економічним 
становищем сільських населених пунктів є важливою та 
необхідною складовою для створення інформаційної бази 
з метою забезпечення моніторингу соціальної сфери села, 
який є інструментом для розробки програми, спрямованої 
на формування повноцінних житлових умов у сільській 
місцевості, задоволення економічних і соціальних потреб 
сільського населення, комплексний розвиток сільських 
територій, збереження і відродження історико-
архітектурної спадщини села, підтримку поселень, які 
втратили здатність до самовідродження населення, та 
районів особливо гострої демографічної кризи. 

Результати обстеження свідчать про необхідність 
продовження впровадження послідовної політики, 
спрямованої на соціальне відродження села, підвищення 
мотивації праці в сільському господарстві, поліпшення 
життєвого рівня сільського населення. 

 

 
Головним управлінням статистики у Тернопільській 

області підготовлено статистичний збірник «Соціально-
економічне становище сільських населених пунктів 
Тернопільської області».  

Цей збірник пропонує Вашій увазі широкий вибір 
статистичних показників про соціально-економічне 
становище сільських населених пунктів області станом на 
1 січня 2014р. у порівнянні з даними на 1 листопада 2005р. 
та на 1 січня 2001р.  

Уся інформація в збірнику розміщена в таких 
розділах: 
Ø демографічна ситуація; 
Ø зайнятість сільського населення; 
Ø сільське господарство; 
Ø житловий фонд та житлові умови населення; 
Ø умови життя; 
Ø соціальна інфраструктура. 

Збірник розрахований на широке коло читачів. 
Сподіваємось, що дане статистичне видання принесе 

користь фахівцям та науковцям, які займаються 
соціальними питаннями, а також зацікавить громадськість 
інформацією щодо становища сільських населених пунктів 
в області.    

При використанні даних та матеріалів, що вміщені в 
статистичному збірнику «Соціально-економічне становище 
сільських населених пунктів Тернопільської області», 
посилання на першоджерело обов’язкове. 

 


