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Статистичний ракурс

В області станом на 1 січня 2022р, проживало 1179,8 тис. осіб, з них
53,4% складали жінки, 46,6% – чоловіки. У сільській місцевості
мешкали 40,6% жителів Житомирщини, у міських поселеннях – 59,4%.

У 2021 році середній вік населення області
дорівнював 43,9 років для жінок та 38,3 років для
чоловіків. Міське населення молодше за сільське. У
міській місцевості середній вік жінок становив 43,3
року, чоловіків – 38 років, у сільській – 44,7 року та
38,7 року відповідно.

На 1000 осіб у віці 16-59 років
припадає 399 осіб віком 60 років і
старше.

Середній
вік
наречених
становив:
для жінок – 30,3 року, для чоловіків – 33,1 року.

Середній вік матері при народженні дитини
становив 28,3 років. Найбільше дітей
народилося у матерів у віці 25-29 років –
2552 (29,9%) та у батьків у віці 30-34 років –
2231 (26,1%).

Середня очікувана тривалість
життя при народженні становить
для жінок 73,45 року та 63,21
року для чоловіків.

На початок 2022р. в області було
833 довгожителя у віці 100 років і
старше (653 жінки і 180 чоловіків).

У 2021 році в області народилося
8544 немовляти, серед них 4372
хлопчика та 4172 дівчинки, тобто
на 100 народжених дівчаток
припало майже 105 хлопчиків.

У 2021 році в області діяло 642 заклади дошкільної
освіти, де виховувалося 39,7 тис. дітей. Охоплення
дітей закладами дошкільної освіти становило –
74%, у міській місцевості – 97%.

На
початок
2021/2022
навчального року у закладах
середньої загальної освіти
навчалось 138,5 тис. учнів.

У закладах фахової передвищої
освіти навчалось 12,1 тис.
студентів, у закладах вищої
освіти – 17,6 тис.

Рівень зайнятості населення працездатного віку (15-59
років) в області у 2021 році становив 64%, населення у
віці 15-70 років – 54,8%. Близько чверті населення у віці
15-70 років було зайнято в оптовій та роздрібній торгівлі;
ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів.

Середньомісячна заробітна плата штатних
працівників області у 2021 році становила
11625 грн. – 83% до середньої по Україні.

За даними вибіркового обстеження умов життя населення у
2021р. в області налічувалося 476,8 тис. домогосподарств.

Переважна більшість домогосподарств (98%)
мали окреме житло (окрему квартиру або
індивідуальний будинок), 97% – власне
житло. 40,6% домогосподарств проживали у
трикімнатному
помешканні,
29,7%
–
двокімнатному, 20,8% – чотирикімнатному і
більше, 8,9% – однокімнатному.

Послугами Інтернету користувалися
71,7% мешканців області.

Житло 45,8% домогосподарств області обладнано
індивідуальною
системою
опалення,
17,9%
–
центральним опаленням.
Централізованим газопостачанням користувалися
68,4% господарств, балонним газом – 22,0%.
Гаряче водопостачання у своєму помешканні мало
59,3% домогосподарств, електричний бойлер – 29,7%,
газову колонку – 7,6%.
Водопроводом та каналізацією обладнано житло
66,8% домогосподарств, ванною або душем – 63,2%.

Більшість домогосподарств області (62,3%) оцінили
рівень своїх доходів як достатній, але заощадження
робити їм не вдавалося, 16,3% вказали, що мали
можливість заощаджувати.

Кожне
домогосподарство
області щомісяця витрачало
4676 грн на харчування
(включаючи харчування поза
домом), або 48,5% усіх
сукупних витрат.

У середньому одна особа за місяць
споживала 19,0 кг молока, молокопродуктів
та масла, 18 яєць, 7,9 кг хліба і хлібних
продуктів, 7,7 кг овочів і баштанних, 6,1 кг
картоплі, 5,1 кг м’яса, м’ясопродуктів та сала,
3,2 кг фруктів, ягід, горіхів, винограду, 2,0 кг
цукру та меду, 1,2 кг олії і інших рослинних
жирів та 1,0 кг риби і рибопродуктів.

Майже кожний другий мешканець області (49,8%)
оцінив стан свого здоров’я як «задовільний», 43% – як
«добрий». Поганим свій стан здоров’я вважали 7%
опитаних.

