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ПРЕС-ВИПУСК

Демографічний стан Рахівського району станом на 1 серпня 2019 року
Чисельність наявного населення у Закарпатській області, за оцінкою, на
1 серпня 2019р. становила 1254,5 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2019р.
чисельність населення області зменшилася на 2305 осіб. Зменшення
чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення на 2103
особи та міграційного – на 202 особи.
Наявне населення Рахівського району станом на 1 серпня 2019 року, за
оцінкою, становило 92641 осіб. Як і в цілому по області, спостерігалося
загальне скорочення населення. Впродовж січня-липня цього року
чисельність населення району зменшилася на 118 осіб. Природне скорочення
населення становило 41 особу та міграційне скорочення - 75 осіб.
Розрахунки (оцінки) чисельності населення проводяться щомісячно
станом на початок кожного місяця і щорічно станом на 1 січня на основі
наявних адміністративних даних і на підставі підсумків останнього перепису
населення, до яких додається кількість живо народжених і прибулих на певну
територію і віднімається кількість померлих і вибулих з цієї території.
У порівнянні з січнем–липнем 2018р. кількість живонароджених
зменшилась на 80 осіб або на 13,4% і склала 596 осіб. Кількість померлих в
районі порівняно з січнем–липнем 2018р. зменшилася на 50 оcіб або на 7,8%
і склала 639 осіб. За січень–липень 2019р. померло 7 дітей віком до 1 року, за
січень–липень 2018р. цей показник був значно вищим і становив 11 діточок.
За наявними адміністративними даними щодо зміни реєстрації місця
проживання за січень–липень 2019р. зафіксовано, як зазначалося вище,
міграційне скорочення населення на 75 осіб. Кількість осіб, прибулих до
району становила 197, що більше минулорічного показника на 13 осіб.
Кількість вибулих за січень-липень 2019 року збільшилася порівняно з
минулорічним періодом на 50 осіб і становила 272. За січень-липень 2019
року кількість зареєстрованих шлюбів у районі склала 309 одиниць,
зареєстрованих розлучень – 11. За минулорічний період ці показники
становили відповідно 343 та 13.
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