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Багатогалузева статистична інформація 
Multisectoral Statistical Information 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Комплексні статистичні публікації 
Complex Statistical Publications 

 

Статистичний щорічник 

"Харківська область у 2022 році"  
 

Містить дані про соціально-економічне становище області за 2022 р. 
порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи 
національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та 
соціальної сфери, населення. Матеріали наведено у табличному вигляді 
та графічному зображенні. Збірник вміщує окремі міжрегіональні 
співставлення та методологічні пояснення. Назви розділів, таблиць, 
діаграм та зміст у збірнику доповнено перекладом на англійську мову. 

Орієнтовна кількість сторінок – 400 
Термін видання – жовтень 
 

Статистичний бюлетень 

"Соціально-економічне становище Харківської області"  
 

Бюлетень містить оперативні дані про основні показники соціально-
економічного розвитку Харківської області в цілому та по районах області. 

Орієнтовна кількість сторінок – 50 
Термін видання – щомісячно 
 

Інформаційний бюлетень 

"Харківщина у цифрах у 2022 році"  
 

Містить інформацію щодо основних показників соціально-економічного 
стану Харківської області. Інформація представлена у табличному 

вигляді та графічному зображенні. 
Орієнтовна кількість сторінок – 25 

Термін видання – вересень 
 

Інформаційний бюлетень 

"Жінки та чоловіки Харківської області у 2022 році"  
 

У гендерному аспекті представлено дані про населення, освіту, 
охорону здоров’я, ринок праці тощо по Харківській області за 2022 р. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 
Термін видання – жовтень 
 

Статистичний дайджест  
 

Дайджест містить підбірку статистичної інформації за окремими 
показниками соціально-економічного розвитку регіону, підготовленої 

протягом місяця. 

Орієнтовна кількість сторінок – 2 
Термін видання – щомісячно 
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Демографічна та соціальна статистика 

Demographic and Social Statistics 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Експрес-випуск 
 

"Про оплату населенням Харківської області житлово- 
 

комунальних послуг у IV кварталі 2022 року/у ___ (кварталі) 

2023 року"  

Орієнтовна кількість сторінок – 2 
Термін видання – 15.02, 16.05, 15.08, 15.12 

 

 

Статистичний бюлетень 
 

"Розподіл постійного населення Харківської області за статтю 

та віком на 1 січня 2023 року"  
 

У бюлетені наведено дані про чисельність постійного населення  
та його статево-віковий склад. Показники наведені за 2022 р.  

по Харківській області та районах. 
Орієнтовна кількість сторінок – 30 

Термін видання – липень 

 
 

Експрес-випуск 
 

"Демографічна ситуація у Харківській області у січні–листопаді 
 

2022 року/у 2022 році/у січні 2023 року/у січні–_______ 

(місяць) 2023 року"  

Орієнтовна кількість сторінок – 2 

Термін видання – 19.01, 20.02, 20.03, 19.04, 19.05, 20.06, 19.07, 
 

 21.08, 19.09, 19.10, 20.11, 19.12 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

Населені пункти та житло 
Communities and Housing 

 

Населення та міграція 

Population and Migration 
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Інформаційний бюлетень 

"Дошкільна освіта у Харківській області у 2022 році"  
 

У бюлетені відображено інформацію щодо кількості закладів 

дошкільної освіти, кількості місць у закладах дошкільної освіти, 
кількості осіб у закладах дошкільної освіти, охоплення дітей 

дошкільною освітою. Показники наведені в цілому по Харківській 
області за 2022 р. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – червень 
 

Інформаційний бюлетень 

"Загальна середня освіта у Харківській області у 2022 році"  
 

У бюлетені наведено дані про кількість закладів загальної середньої 

освіти, кількість учнів та вчителів у закладах загальної середньої 
освіти тощо. Показники подаються в цілому по Харківській області  

за 2022 р. 
Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – травень 
 

Інформаційний бюлетень 
 

"Професійна (професійно-технічна) освіта у Харківській 

області у 2022 році"  
 

У бюлетені наведено дані про кількість закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, кількість учнів, слухачів у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти, кількість осіб, прийнятих 

на навчання та випущених із закладів професійної (професійно-
технічної) освіти. Показники наведені в цілому по Харківській області 

за 2022 р. 
Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – травень 
 

  

 

Освіта 
Education 
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Інформаційний бюлетень 
 

"Вища та фахова передвища освіта у Харківській області  

у 2022 році"  
 

Бюлетень містить інформацію щодо кількості закладів вищої та 
фахової передвищої освіти, кількості осіб у закладах вищої та фахової 

передвищої освіти, кількості осіб, прийнятих на навчання до закладів 
вищої та фахової передвищої освіти, кількості осіб, випущених із 

закладів вищої та фахової передвищої освіти. Інформація надається 

по Харківській області в цілому за 2022 р. 
Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – травень 
 

Інформаційний бюлетень 

"Аспірантура у Харківській області у 2022 році"  
 

Бюлетень містить основні показники щодо мережі та діяльності 

закладів вищої освіти та наукових установ з підготовки аспірантів. 
Інформація надається по Харківській області в цілому за 2022 р. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – травень 
 

 

Експрес-випуск 
 

"Зайнятість та безробіття населення Харківської області  

у 2022 році/у __ кварталі 2023 року"  

Орієнтовна кількість сторінок – 2 

Термін видання – 28.03, 27.06, 27.09, 27.12 
 
 

Експрес-випуск 
 

"Заробітна плата у Харківській області у грудні 2022 року/ 

у _________ (місяць) 2023 року"  

Орієнтовна кількість сторінок – 3 

Термін видання – 30.01, 01.03, 29.03, 02.05, 30.05, 29.06, 31.07, 
 

 30.08, 29.09, 30.10, 29.11, 29.12 
 

Експрес-випуск 
 

"Заборгованість із виплати заробітної плати у Харківській 

області на 1 ________ (місяць) 2023 року"  

Орієнтовна кількість сторінок – 3 
Термін видання – 31.01, 02.03, 30.03, 03.05, 31.05, 03.07, 02.08, 
 

 30.08, 02.10, 30.10, 30.11, 29.12 

 

 

Ринок праці 
Labor Market 
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Економічна статистика 
Economic Statistics 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Інформаційний бюлетень 

"Житлове будівництво Харківської області у 2022 році"  
 

Бюлетень містить показники щодо загальної площі житлових будівель, 

прийнятих в експлуатацію, з розподілом за типом місцевості  
та у розрахунку на 10000 осіб населення, кількості збудованих 

квартир у житлових будинках. Висвітлено дані про загальну площу 
житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах області. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – квітень 
 

 

Статистичний збірник 

"Довкілля Харківщини"  
 

Збірник містить інформацію щодо природно-заповідного фонду, 

використання водних ресурсів, викидів забруднюючих речовин  
і парникових газів в атмосферне повітря, посівних площ та даних 

щодо обсягів внесених мінеральних та органічних добрив  
під сільськогосподарські культури та багаторічні насадження,  

розмірів площ, на яких були внесені добрива, добування водних 
біоресурсів, заготівлі лісової продукції за видами, лісових пожеж тощо  

за 2020–2022 рр. 
Орієнтовна кількість сторінок – 30 

Термін видання – вересень 
 

Інформаційний бюлетень 
 

"Викиди забруднюючих речовин і парникових газів у  
 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів  

у Харківській області у 2022 році"  
 

У бюлетені наведено дані щодо викидів забруднюючих речовин  

у повітря від стаціонарних джерел забруднення за окремими 
небезпечними речовинами, за видами економічної діяльності. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 
Термін видання – липень 

 

 

Будівництво 
Construction 

 

Навколишнє середовище 
Environment 
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Експрес-випуск 
 

"Промислове виробництво у Харківській області  
 

у січні–листопаді 2022 року/у 2022 році/у січні 2023 року/ 

у січні–________ (місяць) 2023 року"  

Орієнтовна кількість сторінок – 2 
Термін видання – 03.01, 01.02, 03.03, 31.03, 03.05, 01.06, 03.07, 
 

 01.08, 04.09, 02.10, 02.11, 01.12 

 
 

 
Інформаційний бюлетень 
 

"Реєстр статистичних одиниць Харківської області на 1 січня 

2023 року"  
 

Бюлетень містить інформацію щодо кількісті зареєстрованих юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців по області. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 
Термін видання – лютий 

 

 
Інформаційний бюлетень 
 

"Площі, валові збори, урожайність сільськогосподарських  

культур, плодів та ягід Харківської області у 2022 році"  
 

Бюлетень містить інформацію щодо розмірів посівних і зібраних площ, 
валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур 

і багаторічних насаджень в цілому по області. 
Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – травень 
 

 
 

 

 

  

 

Промисловість 
Industry 

 

Реєстр статистичних одиниць 

Register of Statistical Units 

 

Сільське, лісове та рибне господарство 

Agriculture, Forestry and Fishing 
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Інформаційний бюлетень 

"Тваринництво Харківської області у 2022 році"  
 

Бюлетень містить дані про виробництво основних видів продукції 

тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин, наявність та 
обсяги кормів, витрачених на годівлю сільськогосподарських тварин 

у підприємствах. Інформацію наведено в цілому по області за 
категоріями господарств. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – червень 
 

Експрес-випуск 
 

"Індекс сільськогосподарської продукції у Харківській області 
 

у 2022 році (попередні дані)/у січні 2023 року/ 

у січні–________ (місяць) 2023 року"  

Орієнтовна кількість сторінок – 2 

Термін видання – 20.01, 21.02, 21.03, 21.04, 23.05, 21.06, 21.07, 
 

 22.08, 22.09, 23.10, 22.11, 22.12 
 

 

Інформаційний бюлетень 

"Транспорт Харківської області у 2022 році"  
 

У бюлетені наведено дані щодо обсягів перевезених вантажів  

та кількості перевезених пасажирів за видами транспорту, рухомого 
складу, довжини автомобільних доріг загального користування  

з твердим покриттям, довжини шляхів сполучення загального 

користування тощо. 
Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – грудень 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

Транспорт 
Transport 
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Інформаційний бюлетень 
 

"Зовнішньоекономічна діяльність Харківської області  

з країнами ЄС у 2022 році"  
 

У бюлетені наведено дані щодо обсягів зовнішньої торгівлі товарами 

та послугами з країнами ЄС. Інформація представлена за країнами ЄС, 
товарною структурою та структурою видів послуг. 

Орієнтовна кількість сторінок – 7 

Термін видання – червень 
 

Інформаційний бюлетень 

"Зовнішня торгівля Харківської області у 2022 році"  
 

Бюлетень містить дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами  

та послугами. Інформація представлена за країнами світу  
та структурою. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 
Термін видання – червень 

 
Експрес-випуск 
 

"Зовнішня торгівля товарами Харківської області у січні– 
 

листопаді 2022 року/у 2022 році/у січні 2023 році/у січні–

________ (місяць) 2023 року"  

Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання – 16.01, 15.02, 20.03, 18.04, 16.05, 15.06, 17.07, 
 

 15.08, 15.09, 17.10, 15.11, 18.12 

 
Експрес-випуск 

 

"Зовнішня торгівля послугами Харківської області у 2022 році/ 
 

у I кварталі 2023 року/у I півріччі 2023 року/за 9 місяців  

2023 року"  

Орієнтовна кількість сторінок – 5 

Термін видання –15.02, 16.05, 15.08, 15.11 
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Інформаційний бюлетень 
 

"Індекси споживчих цін у Харківській області у грудні 2022 року/ 

у ________ (місяць) 2023 року"  
 

Бюлетень містить інформацію про індекси споживчих цін на основні 

товари та послуги. Інформація подається у порівняні з попереднім 
місяцем та минулим роком. 

Орієнтовна кількість сторінок – 5 
Термін видання – щомісячно 

 
Експрес-випуск 
 

"Індекси споживчих цін у Харківській області у грудні  

2022 року/у ________ (місяць) 2023 року"  

Орієнтовна кількість сторінок – 4 

Термін видання – 13.01, 14.02, 15.03, 13.04, 15.05, 14.06, 13.07, 
 

 14.08, 13.09, 12.10, 14.11, 13.12 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
від 26 січня 2023 року  
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