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Інформаційний буклет

Діти, жінки
та сім’я
в області

Якщо Вас зацікавила дана інформація, звертайтесь у відділ
статистики соціальних послуг Головного управління статистики у Тернопільській області:
○ кабінет № 15
○ телефон: 25-14-96
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Головним управлінням статистики у Тернопільській
області підготовлено статистичний збірник “Діти, жінки та
сім’я в області”.
Цей збірник пропонує Вашій увазі широкий вибір
статистичних показників про становище дітей, жінок та сім’ї в
області в 2013 році порівняно з попередніми роками (більшість
показників представлена за 2000, 2005, 2010–2013 роки).
Збірник містить основні соціально-економічні показники, дані
демографічної статистики, показники зайнятості та доходів
населення, інформацію про товари для населення, житлові
умови, стан здоров’я та медичне обслуговування дітей та
жінок, освіту та виховання, культуру та відпочинок, довкілля
та злочинність. Дана інформація висвітлена в таких розділах:
Ø демографічна ситуація;
Ø зайнятість жінок та молоді;
Ø доходи і витрати населення;
Ø охорона здоров’я;
Ø житлові умови населення;
Ø освіта та виховання;
Ø культура та відпочинок;
Ø виробництво споживчих товарів;
Ø довкілля;
Ø соціальний захист;
Ø антисуспільні прояви серед жінок та молоді;
Ø окремі методологічні пояснення.
Кожний з розділів супроводжується коротким оглядом
основних тенденцій, що склалися за останні роки.
Збірник ґрунтується на використанні матеріалів
державної статистики та результатах вибіркових обстежень,
проведених органами державної статистики.
Розрахований на широке коло читачів.
При використанні даних та матеріалів, що вміщені в
статистичному збірнику "Діти, жінки та сім’я в області",
посилання на першоджерело обов’язкове.

Основним інструментом реалізації державної соціальної
політики, зокрема політики щодо розвитку та підтримки сім’ї,
жінок та дітей, є розробка і впровадження відповідних соціальних
програм.
Так, з метою поліпшення якісних характеристик рівня життя
населення та гармонізації процесів його відтворення на основі
відродження духовності української нації та національних
традицій, відновлення сімейних цінностей, забезпечення
морального здоров’я сім’ї, виховання свідомого батьківства та
запобігання соціальному сирітству Постановою Кабінету Міністрів
України від 24.06.2006р. № 879 затверджено Стратегію
демографічного розвитку в період до 2015 року, основними
завданнями якої є :
• підвищення рівня народжуваності та розвиток сім’ї;
• поліпшення здоров’я, зниження рівня смертності та
збільшення тривалості життя населення;
• регулювання міграційних процесів;
• подолання негативних наслідків старіння населення;
• демографічний розвиток регіонів.
Найважливішою
складовою
механізму
здійснення
перелічених дій є інформаційне забезпечення, яке необхідне для
формування системи моніторингу ходу реалізації державних
програм щодо сім’ї, дітей та жінок. Такий моніторинг
започатковано Держстатом ще в 1993р. на виконання Постанови
Кабінету Міністрів України від 28.07.1992р. № 431 “Про
довгострокову програму поліпшення становища жінок, сім’ї,
охорони материнства і дитинства”.
В області це вже шоста публікація за такою тематикою
(перший збірник був виданий у 2002р.).
Сподіваємось, що збірник принесе користь фахівцям та
науковцям, які займаються соціальними питаннями, а також
зацікавить громадськість інформацією щодо становища дітей, жінок та
сім’ї в області.

