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ПЕРЕДМОВА 

 
Статистичний збірник "Міста і райони Закарпатської області"  

сформовано за широким спектром статистичних показників про 
економічне та соціальне становище міст і районів області за 2014р. Дані 
наведено у динаміці за ряд попередніх років, що дає можливість 
відслідкувати тенденції та структурні зміни в секторах економіки та 
соціальній сфері. 

Збірник складається з двох частин. У першій частині інформація 
подана за окремими розділами, які містять дані про адміністративно-
територіальний поділ області, чисельність та склад населення, результати 
господарської діяльності промисловості, сільського господарства, 
транспорту та зв'язку, будівельну, інвестиційну та зовнішньоекономічну 
діяльність. Друга частина містить дані про послуги та торгівлю, діяльність 
підприємств, зайнятість, заробітну плату, житлові умови і освіту 
населення, заклади культури, оздоровлення та відпочинку, навколишнє 
природне середовище.  

Показники сформовано в розрізі міст обласного значення і районів. 
Кожен розділ містить методологічні пояснення та визначення термінів. 
Окремі показники за попередні періоди – уточнені, деякі дані за 2014р. 
будуть скореговані в наступних виданнях. 

Збірник буде цікавим і корисним у практичній діяльності 
працівників державних установ, викладачів, студентів, фінансистів, 
ділових людей, всім тим, хто цікавиться соціально-економічним 
становищем районів і міст Закарпатської області. 
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