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I. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ 

  

Кількість   
домогос-

подарств з 
дітьми 
(тис.) 

Частка  домогосподарств 
 з дітьми  (%), які мають 

одну 
дитину 

дві 
дитини 

три і 
більше 
дітей 

Україна 5642,5 74,8 22,5 2,7 

Миколаївська 175,1 83,0 16,2 0,8 

Одеська 342,3 69,7 22,4 7,9 

Херсонська 145,7 66,4 32,3 1,3 

IV. САМООЦІНКА НАСЕЛЕННЯМ 
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Характеристика домогосподарств, які мають 
особисті підсобні господарства у 2019 році

(в ідсотків)

Миколаївська область Україна

У четвертому розділі йдеться про 
стан здоров’я,  види захворювань насе-
лення, яке хворіло, місце отримання та 
доступність медичної допомоги, рівень 
тютюнопаління серед опитаних, а та-
кож показники народжуваності.  

Перший розділ про-
понує дані щодо кі-
лькості  населення  
та домогосподарств 
області, їх  розподіл 
за статтю, місцем  
проживання, вікови-
ми групами, наявніс-
тю дітей, працюючих 
осіб тощо. 

Наведено інформацію про жит-
ловий фонд регіону, введення житла 
в експлуатацію, розподіл домогоспо-
дарств за типом житла, часом його 
будівництва, розміром житлової пло-
щі на одну особу,  кількістю кімнат, 
типом основного джерела питної 
води, обладнанням житла зручнос-
тями та  ступінь задоволення житло-
вими умовами.  

Пропонуються відомості про 
наявність дошкільних, загально-
освітніх, професійно-технічних, 
вищих учбових закладів усіх 
форм навчання та рівнів акреди-
тації, розподіл населення за рів-
нем освіти. 

Також у п'ятому розділі 
наведена інформація щодо 
розподілу населення зале-
жно від величини індексу 
маси тіла та частки насе-
лення, яке займається фіз-
культурою та спортом.  

Розподіл домогосподарств з дітьми  
за кількістю дітей у їх складі у 2019 році 


