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 Головне управління статистики у Львівській області, 2019
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

ПЕРЕДМОВА
Статистичний бюлетень “Соціально-економічне становище району/міста” містить
інформацію про соціально-економічну ситуацію в районах і містах обласного значення у
січні-квітні 2019 року. Зокрема наведено дані щодо демографії, ринку праці та оплати праці,
закладів дошкільної освіти, обсягу реалізованої промислової продукції, обсягу виробленої
будівельної продукції, прийняття в експлуатацію житла (нового будівництва), діяльності
підприємств сфери нефінансових послуг, витрат на охорону навколишнього природного
середовища, а в бюлетенях районів наведено ще й показники сільського господарства.

СКОРОЧЕННЯ
га – гектар
Гкал – гігакалорія
грн – гривня
дал – декалітр
дол. США – долар США
кВт – кіловат
кВт·год – кіловат-година
кг – кілограм
км – кілометр
л – літр
м – метр
м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр
млн. – мільйон
пас.км – пасажиро-кілометр
р. – рік
т – тонна
тис. – тисяча
ткм – тонно-кілометр
ум. – умовний
ц – центнер
шт – штука
% – відсоток

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–)
Три крапки (…)
Нуль (0; 0,0)
Символ (х)
Символ (к)

– явища не було
– відомості відсутні
– явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть
бути виражені використаними у таблиці розрядами
– заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог
Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності
статистичної інформації.

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється
округленням даних.

ЗМІСТ
Соціально-економічне становище району/міста
Основні показники району/міста
Основні демографічні показники
Сільське господарство
Обсяг реалізованої промислової продукції
Основні показники за містами обласного значення і районами Львівської області
Основні демографічні показники
Кількість, відпрацьований час і середньомісячна заробітна плата штатних працівників
Рух кадрів
Заборгованість з виплати заробітної плати
Кількість зареєстрованих безробітних і кількість вакансій
Заклади дошкільної освіти
Виробництво продукції тваринництва
Кількість сільськогосподарських тварин
Наявність культур зернових і зернобобових
Обсяг реалізованої промислової продукції
Обсяг виробленої будівельної продукції
Прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво)
Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг
Витрати на охорону навколишнього природного середовища

