V. РІВЕНЬ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ.
АНТРОПОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статистичний збірник "Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Миколаївщини” пропонує комплексну інформацію, яка дозволяє всебічно оцінити соціально-демографічний стан домогосподарств області. Найважливіші показники представлені в порівнянні з регіонами України.
Інформація наведена за 2010, 2015–2019 роки.

I. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Пропонуються відомості про
наявність дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних,
вищих учбових закладів усіх
форм навчання та рівнів акредитації, розподіл населення за рівнем освіти.

Перший розділ пропонує дані щодо кількості
населення
та домогосподарств
області, їх розподіл
за статтю, місцем
проживання, віковими групами, наявністю дітей, працюючих
осіб тощо.
IV. САМООЦІНКА НАСЕЛЕННЯМ
СТАНУ СВОГО ЗДОРОВ’Я

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛА
ДОМОГОСПОДАРСТВ

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

Наведено інформацію про житловий фонд регіону, введення житла
в експлуатацію, розподіл домогосподарств за типом житла, часом його
будівництва, розміром житлової площі на одну особу, кількістю кімнат,
типом основного джерела питної
води, обладнанням житла зручностями та ступінь задоволення житловими умовами.

Також у п'ятому розділі
наведена інформація щодо
розподілу населення залежно від величини індексу
маси тіла та частки населення, яке займається фізкультурою та спортом.

VI. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ
Розподіл домогосподарств з дітьми
за кількістю дітей у їх складі у 2019 році

Кількість
домогосподарств з
дітьми
(тис.)

IIІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТИХ ПІДСОБНИХ ГОСПОДАРСТВ
Характеристика домогосподарств, які мають
особисті підсобні господарства у 2019 році
(відсотків)
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ЧАСТКА ДОМОГОСПОДАРСТВ,
ЯКІ УТРИМУЮТЬ ХУДОБУ,
ПТИЦЮ, БДЖІЛ

ЧАСТКА ДОМОГОСПОДАРСТВ,
ЯКІ МАЮТЬ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Миколаївська область
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