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Щодо статистичних
видань
Шановний В’ячеславе Григоровичу!
Головне управління статистики готує широкий спектр статистичних
видань, зокрема публікації з питань статистики праці.
Впродовж багатьох років Бобринецька, Вільшанська, Голованівська,
Добровеличківська,
Компаніївська,
Знам’янська,
Маловисківська,
Новомиргородська, Новоукраїнська та Олександрійська районні державні
адміністрації успішно використовують у своїй діяльності наші видання та
щорічно замовляють їх. Адже тільки у наших публікаціях фахівці, які
займаються питаннями моніторингу, формування соціальної політики,
проблемами ринку праці та соціально-трудових відносин зможуть знайти
необхідну їм інформацію.
Користуючись нагодою, дозвольте нагадати Вам зміст наших
статистичних видань.
Щомісячний статистичний бюлетень “Заробітна плата та стан її
виплати
у
Кіровоградській
області”
містить
показники щодо
середньооблікової кількості штатних працівників, відпрацьованого часу, фонду
оплати праці, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її
виплати за видами економічної діяльності та по містах і районах.
У щоквартальному статистичному бюлетені “Праця за видами
економічної діяльності в Кіровоградській області” висвітлюються питання
щодо середньооблікової кількості найманих працівників, руху кадрів,
середньомісячної заробітної плати штатних працівників, структури фонду
оплати праці, розподілу кількості працівників за розмірами нарахованої їм
заробітної плати, кількості та заробітної плати жінок, використання фонду
робочого часу, вимушеної неповної зайнятості, стану укладення колективних
договорів.

Експрес-випуск “Кількість штатних працівників, їх заробітна плата
та фонд оплати праці в розрізі міст та районів Кіровоградської області”
містить показники середньооблікової кількості штатних працівників, фонду
оплати праці та розміру номінальної по містах та районах області дискретно за
квартали (І, ІІ, ІІІ та ІV).
Сподіваємося, що у Вас виникло бажання замовити ці статистичні
публікації та просимо звертатися за адресою: 25009 м.Кропивницький,
вул.Соборна, 7а Головне управління статистики у Кіровоградській області,
кімната 208, тел. (0522) 33-30-50, 050-341-12-52 або направити запит на
електронну адресу: gus@kr.ukrstat.gov.ua.
Будемо вдячні за співпрацю.
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