Статистичний збірник «Адміністративно-територіальний устрій і чисельність наявного

населення Миколаївської області» на 1 січня 2020 року
РОЗДІЛ 1.
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ
УСТРІЙ

на 1 січня 2020р.
Населені пункти

911

Об’єднані територіальні
громади

41

Щільність населення
Міське населення

46 осіб
на 1 км2

Сільське населення

Містить детальну інформацію у тривалій
динаміці про кількість районів, міст, селищ
міського типу, об’єднаних територіальних
громад (ОТГ), місцевих рад та підпорядкованих їм населених пунктів за даними офіційного вебпорталу Верховної Ради України. Наведений перелік районів, селищних,
сільських рад та населених пунктів, назви
яких були перейменовані у 2016–2019 роках, а також перелік місцевих рад, які виключені з облікових даних внаслідок утворення ОТГ. Відображено інформацію щодо
населених пунктів, знятих з обліку або об’єднаних з іншими населеними пунктами,
включених у межі міст та інших населених
пунктів.
Наведено детальні відомості щодо адміністративно-територіального устрою кожного
району області, із зазначенням населених
пунктів, підпорядкованих місцевим радам
та ОТГ.

РОЗДІЛ 2.
ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ

Відображено інформацію про чисельність
населення, абсолютні та відносні показники приросту (скорочення) населення за
містами та районами області, за типом
місцевості. Вміщено дані щодо чисельності населення у всіх міських населених пунктах – містах та селищах міського типу. Наведено групування районів та міських населених пунктів за кількістю жителів. Надано графічні зображення величин темпів
приросту (скорочення) чисельності населення по містах обласного значення та
районах, розподілу щільності населення.

Чисельність наявного населення
на 1 січня 2020р.
1119,9 тис. осіб
Загальне скорочення населення
за 2019р. –11,2 тис. осіб:
природне
міграційне
–9,1 тис.
–2,1 тис.

РОЗДІЛ 3.
МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ

768,0 тис. (68,6%) 351,9 тис. (31,4%)

Охоплює відомості щодо адміністративно-територіального устрою
та формування чисельності наявного населення за регіонами України.
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