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ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 СІЧНЯ 2016 РОКУ

ПЕРЕДМОВА

ПРИМІТКА

Збірник «Чисельність населення Луганської області на 1 січня 2017 року»
підготовлений за матеріалами річних статистичних розробок за 2016 рік.
У ньому наведені дані про чисельність населення по області, містах, районах та
селищах міського типу.
Збірник вміщує також дані про елементи формування чисельності як всього
населення, так міського і сільського, про кількість адміністративно-територіальних
одиниць.
Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних
адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни
реєстрації місця проживання (за 2015, 2016 роки адміністративні дані щодо державної
реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації постійного місця проживання – без
урахування частини зони проведення антитерористичної операції). Кількість
адміністративно-територіальних одиниць наведена за даними офіційного веб-порталу
Верховної Ради України.
Інформуємо, що у квітні 2016 року Державна міграційна служба України припинила
надання органам державної статистики базової інформації для розрахунків
міграційного руху населення (відомостей про реєстрацію та талонів зняття з реєстрації
місця проживання в Україні) посилаючись на нові Правила реєстрації місця проживання
(затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207) та окремі
положення Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації
надання адміністративних послуг". У зв'язку з цим інформація з міграції, починаючи з
квітня 2016 року, формується на основі наявних адміністративних даних, які надійшли
від окремих органів реєстрації (виконавчих органів сільської, селищної або міської
ради, сільських голів (у разі якщо відповідно до законодавства виконавчий орган
сільської ради не утворено)).
У 2016 році на виконання Закону України "Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нациського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки" населені пункти та райони, назви яких містять символіку
комуністичного тоталітарного режиму, були перейменовані. У збірнику наводяться їхні
назви, перейменовані у 2016 році відповідно до постанов Верховної Ради України від
12 травня 2016 року № 1351-VIII; від 19 травня 2016 року № 1377-VIII.

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ
р. – рік
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ У ЗБІРНИКУ
Тире (–)
Символ (х)
Крапки (...)
«з них»,
«у тому числі»

– явищ не було
– заповнення рубрики за характером
побудови таблиці неможливе або
недоцільне
– відомості відсутні
– наведені не всі доданки загальної
суми
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ЗМІСТ

стор.

ПЕРЕДМОВА…………………………………………………………………………………………… -3СКОРОЧЕННЯ…………………………………………………………………………………………. -3УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ………………………………………………………………….………...… -31. КІЛЬКІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ПО РЕГІОНАХ
ОБЛАСТІ НА 1 СІЧНЯ 2017 РОКУ…………………………………………………………. -52. ГРУПУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ ЗА ЧИСЕЛЬНІСТЮ НАЯВНОГО
НАСЕЛЕННЯ НА 1 СІЧНЯ 2017 РОКУ…………………………………………………… -63. ГРУПУВАННЯ МІСТ ЗА ЧИСЕЛЬНІСТЮ НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ НА 1 СІЧНЯ
2017 РОКУ…………………………………………………………………………………….. -74. ГРУПУВАННЯ СЕЛИЩ МІСЬКОГО ТИПУ ЗА ЧИСЕЛЬНІСТЮ НАЯВНОГО
НАСЕЛЕННЯ НА 1 СІЧНЯ 2017 РОКУ…………………………………………………….. -85. ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ (ЗА ОЦІНКОЮ) ПО РЕГІОНАХ
ОБЛАСТІ………………………………………………………………………………………....-96. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПОСТІЙНОГО НАСЕЛЕННЯ (ЗА ОЦІНКОЮ) ПО РЕГІОНАХ
ОБЛАСТІ……………………………………………………………………………….….…….-107. ФОРМУВАННЯ ПРИРОСТУ (СКОРОЧЕННЯ) ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ ……………………………………………………………….…….. -118. ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ МІСТ, СЕЛИЩ МІСЬКОГО ТИПУ,
РАЙОНІВ (ЗА ОЦІНКОЮ) НА ПОЧАТОК РОКУ… ……...……………………………. -149. ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ (ЗА ОЦІНКОЮ) ПО РЕГІОНАХ
УКРАЇНИ……………………………………………………………………………………….. -2110. ЗАГАЛЬНІЙ ПРИРІСТ (СКОРОЧЕННЯ) ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПО РЕГІОНАХ
УКРАЇНИ У 2016 РОЦІ………………………………………………………………….…… -22МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ…………………………………………………………………... -23-

4

Головне управління статистики у Луганській області

