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ПЕРЕДМОВА 

Статистичний збірник «Житомирщина: ґендерні акценти» підготовлено на 

основі даних державної статистичної і адміністративної звітності, матеріалів 

вибіркових обстежень за 2017–2020 роки; окремі статистичні показники наведені 

в динаміці за більш тривалий період. 

Збірник сформовано за тематичними розділами: демографічні показники; 

виховання, освіта, наука; ринок праці; захворюваність; культура, фізкультура та 

спорт; соціальний захист; антисуспільні прояви. Окремий розділ містить основні 

методологічні пояснення.  

Інформація наведена в цілому по області, а також в розрізі міст і районів.  

Інформація призначена для фахівців, які займаються ґендерною 

тематикою. 

 

У збірнику використані наступні скорочення та умовні позначення: 

 

СКОРОЧЕННЯ  

% – відсоток 

в.п. – відсотковий пункт 

грн  – гривня 

тис.  – тисяча 

табл. – таблиця 

міс – місяць 

м. – місто 

млн. – мільйон 

р.; рр. – рік; роки 

   

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ  

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…) – відомості відсутні 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення 
виконання вимог Закону України «Про державну 
статистику» щодо конфіденційності статистичної 
інформації 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не 
має сенсу 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть 
бути виражені використаними у таблиці розрядами 

«у тому числі», 
«з них»  

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми. 
Трапляються випадки, коли наведено всі доданки 
загальної суми, а при округленні сума складових не 
дорівнює підсумку. 
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