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Про підготовку
статистичних публікацій
Одним з основних завдань органів державної статистики є поширення
статистичних публікацій та забезпечення рівного доступу юридичних
і фізичних осіб до статистичної інформації.
З метою забезпечення користувачів усіх рівнів наявною статистичною
інформацією про стан сільського господарства області, Головним
управлінням статистики підготовлено статистичний збірник “Сільське
господарство Кіровоградської області у 2016 році”.
Збірник містить дані про місце сільського господарства в структурі
видів економічної діяльності, чисельність працюючих, обсяги капітальних
інвестицій та прямих іноземних інвестицій. Крім того, наведено показники,
що відображають ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та
ефективність виробництва, реалізацію та споживання сільськогосподарської
продукції
тощо.
Кожний
розділ
супроводжується
короткими
методологічними поясненнями щодо показників, вміщених у ньому.
Окремим розділом у збірнику виділено основні показники розвитку
сільського господарства Кіровоградської області порівняно з іншими
областями України.
Дані наведено в цілому по області та в розрізі районів.
Видання містить в середньому 230 сторінок, орієнтовна вартість
збірника в електронному вигляді – 252,00 грн.
З презентаційною версією збірника можна ознайомитися на головній
сторінці офіційного веб-сайту Головного управління статистики
у Кіровоградській області (www.kr.ukrstat.gov.ua).

Крім того, на веб-сайті Головного управління статистики в області
у розділі “Публікації” знаходиться Каталог статистичних публікацій, який
вміщує інформацію про статистичні збірники, статистичні бюлетені,
економічні доповіді, експрес-випуски, довідники по кожному напрямку
статистичної діяльності, які можуть бути виготовлені Головним управлінням
статистики у 2017 році.
Будемо вдячні отримати повідомлення про наміри щодо придбання
статистичного збірника “Сільське господарство Кіровоградської області
у 2016 році”.
Контактна інформація:
Головне управління статистики у Кіровоградській області
адреса: 25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7а
телефон: 33-30-50, факс: 33-32-40
електронна адреса: gus@kr.ukrstat.gov.ua
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