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Відповідальний за випуск Бриль С.В. 

 

У каталозі вміщено перелік статистичних публікацій, які 

містять інформацію про соціально-економічне становище Сумської 

області та можуть зацікавити як фахівців, так і широке коло 

читачів. Випуск статистичних публікацій здійснюється за умови 

наявності замовлення.  
 

Крім запропонованих у каталозі видань, Ви можете замовити 

підготовку статистичної інформації з питань, які Вас особисто 

цікавлять. При можливості їх виконання укладається договір,  

в якому вказується вартість замовлення та термін його виконання. 

Підготовка інформації можлива як на паперових носіях,  

так і в електронному вигляді. 
 

 

 

 

Головне управління статистики у Сумській області 

 
 адреса: вул.Супруна, 16, м.Суми, 40022, Україна  
 телефон: (0542)25-21-27 
 Факс: (0542)77-08-57 
 електронна пошта: admin@sumy.ukrstat.gov.ua  
 вебсайт: www.sumy.ukrstat.gov.ua  

 
 
 

Розповсюдження статистичних видань  

Головного управління статистики у Сумській області 
 

Відділ поширення інформації та комунікацій із користувачами  

(0542) 25-21-27 

Відділ фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та 

звітності (0542) 25-05-25 

 
 
 
 
 
 
 

© Головне управління статистики у Сумській області, 2021 

 

  

mailto:admin@sumy.ukrstat.gov.ua
http://www.sumy.ukrstat.gov.ua/
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Додаткову інформацію щодо змісту публікацій можна отримати  
за телефонами: 
 

№ Назва розділів 
Телефони для 

довідок 
Стор. 

1. Демографічна та соціальна статистика 

 Населення та міграція 25-10-74 4 

 Ринок праці 25-21-51 5 

 Соціальний захист 25-21-51 6 

 Населені пункти та житло 25-21-51 6 

2. Економічна статистика 

 Національні рахунки 25-21-51 7 

 Діяльність підприємств 25-21-51 7 

 Внутрішня торгівля 25-21-51 8 

 Енергетика 25-21-51 8 

 Сільське, лісове та рибне господарство 25-20-42 8 

 Промисловість 25-21-51 10 

 Будівництво 25-21-51 11 

 Транспорт 25-21-51 11 

 Навколишнє середовище 25-20-42 12 

 Зовнішньоекономічна діяльність 25-21-51 12 

 Ціни 25-10-81 14 

3. Багатогалузева статистична інформація 

 Комплексні статистичні публікації 25-21-27 14 

 

Символи 
 

 

 – книга (паперова версія) – компакт-диск 

 – електронна версія – вебсайт 
 

 

 

 

 

Вих. № 06.06-96 
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1. ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА 
 

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ 

 

Статистичний збірник 

“Населення Сумської області за 2021 рік” 

(демографічний щорічник) 
 

 У демографічному щорічнику наведено дані щодо розрахунків (оцінок) 

чисельності населення, кількості шлюбів, розлучень, народжуваності, 

захворюваності, смертності населення за причинами, статево-віковий склад 

населення. Ряд показників надається у динаміці за 1991–2021рр.  

Для порівняння окремі показники наведені по регіонах України. 
 

Кількість сторінок – 185   

Термін видання – 17 листопада 

 

 

Статистичний бюлетень  

“Розподіл постійного населення Сумської області 

за статтю та віком на 1 січня 2022 року” 

 

У бюлетені розміщені дані щодо розподілу постійного населення  

за статтю та віком по Сумській області та районах на 1 січня 2022р. Виділені 

окремі вікові групи населення, а саме: 0–2 роки, 3–5 років, 0–6 років,  

0–14 років, 0–15 років, 16–59 років та 60 років і старші та інші вікові групи. 

Надаються дані про питому вагу окремих вікових груп у загальній чисельності 

населення. 
 

Кількість сторінок – 55   

Термін видання – 06 липня 

 

 

Статистичний бюлетень  

“Смертність населення Сумської області  

за причинами смерті у 2021 році” 

 

 У бюлетені публікуються дані про розподіл померлих за окремими 

причинами смерті у 2021р. по Сумській області та районах. Надається 

інформація щодо смертності населення за віковими групами та статтю. Також 

бюлетень містить дані щодо смертності дітей у віці до 1 року за статтю та 

причинами смерті. 

Кількість сторінок – 19   

Термін видання – 15 червня 
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Експрес-випуски 
 

“Демографічна ситуація у Сумській області” 

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 19 січня, 21 лютого, 21 березня, 
19 квітня, 19 травня, 20 червня,  
19 липня, 19 серпня, 20 вересня,  
19 жовтня, 21 листопада, 20 грудня 

 

РИНОК ПРАЦІ 

 

Статистичний збірник 

“Праця Сумщини у 2021 році” 
 

Видання містить матеріали, що відображають кількісні та якісні 
характеристики щодо найманих працівників та основні тенденції,  
які спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин у 2021р.  
та попередніх роках. Наведена у збірнику інформація базується на системі 
показників державних статистичних спостережень підприємств, установ, 
організацій з питань статистики праці.  

Зокрема, включає дані щодо населення та його зайнятості, кількості 
працівників та їх мобільності, розміру номінальної та реальної заробітної 
плати штатних працівників, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної 
та добровільної), ефективності використання робочого часу, умов праці  
та стану укладання колективних договорів.  

Кількість сторінок – 120  

Термін видання – 16 серпня 
 

Статистичний збірник 

“Робоча сила Сумської області у 2021 році” 
 

У збірнику наведено детальні статистичні дані, що характеризують стан 

робочої сили, зайнятості та безробіття населення віком 15–70 років на ринку 

праці Сумської області у 2021р., отримані на підставі матеріалів вибіркових 

обстежень населення (домогосподарств) з питань робочої сили. Окремі 

статистичні показники подаються в динаміці за ряд років. 

Кількість сторінок – 100  
Термін видання – 30 грудня 

 

Експрес-випуски 

“Зайнятість та безробіття населення у Сумській області”  

у 2020 році, І кварталі, І півріччі, за 9 місяців 2021 року  
 

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 28 березня, 30 червня,  
 27 вересня, 28 грудня 
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“Заробітна плата у Сумській області” 
 

Кількість сторінок – 3    

Термін видання – 31 січня, 01 та 29 березня,  

29 квітня, 30 травня, 30 червня, 

29 липня, 30 серпня, 29 вересня, 

31 жовтня, 29 листопада, 29 грудня 
 

“Заборгованість із виплати заробітної плати у Сумській області” 

Кількість сторінок – 4    

Термін видання – 01 лютого, 02 та 30 березня,  

03 та 31 травня, 01 липня, 

01 та 31 серпня, 30 вересня,  

01 та 30 листопада, 30 грудня 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
 

Статистичний збірник 

“Жінки і чоловіки Сумської області” 
 

Збірник містить інформацію про населення, рівень освіти, охорону 

здоров’я, соціальний захист, рівень участі населення в робочій силі, рівень 

безробіття та зайнятості населення, облікову кількість та середньомісячну 

заробітну плату працівників, кількість зайнятих на роботах зі шкідливими 

умовами праці, наукові кадри, злочинність. Вся інформація представлена  

у гендерному розрізі. Також наведені міжрегіональні співставлення окремих 

показників.  
 

Кількість сторінок – 170  

Термін видання – 12 вересня 

 

НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО 
 

Експрес-випуски 
 

“Про оплату населенням Сумської області  

житлово-комунальних послуг”  

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 13 січня, 11 лютого,  

13 травня, 12 серпня,  

14 листопада 
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2. ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА 
 

НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ 

 

Статистичний збірник  

“Місце Сумщини у виробництві валового внутрішнього продукту 

України у 2020 році” 

 

У збірнику надано характеристику валового регіонального продукту, 

випуску товарів та послуг, проміжного споживання та валової доданої вартості 

по видах економічної діяльності та в розрахунку на одну особу населення. 

Дані надаються у порівнянні з іншими регіонами України.  

Кількість сторінок – 125   

Термін видання – 29 липня 

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Статистичний збірник 

“Характеристика бізнесу Сумщини за розміром у 2021 році” 
  

Містить інформацію про кількість великих, середніх, малих та мікро- 

підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників, обсяги реалізованої 

продукції (товарів, послуг), витрати на персонал, основні фінансові показники 

господарської діяльності за видами економічної діяльності. Також наведені 

основні показники розвитку підприємництва, включаючи фізичних осіб-

підприємців.  

Кількість сторінок – 110   

Термін видання – 12 грудня 

 

Статистичний збірник  

“Розвиток підприємництва в районах Сумської області у 2021 році” 
 

Наведено дані про кількість підприємств, кількість зайнятих  

та найманих працівників, обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг), 

витрати на персонал, основні фінансові показники господарської діяльності  

у розрізі районів Сумської області. Інформація наведена як в цілому,  

так і по підприємствах відповідно до їх розміру. 
 

Кількість сторінок – 64   

Термін видання – 12 грудня 
 
 

 



Каталог офіційних статистичних публікацій у 2022 році 

 

8 

Головне управління статистики у Сумській області 

8 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
 

Статистичний збірник 

“Торгівля Сумщини у 2021 році” 
 

Видання містить дані про обсяги оптового товарообороту підприємств 

оптової торгівлі, товарну структуру оптового товарообороту, дані щодо 

обороту роздрібної торгівлі (який складається з роздрібного товарообороту 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), роздрібного товарообороту 

підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), індексів фізичного обсягу 

роздрібного товарообороту, товарної структури роздрібного товарообороту, 

товарних запасів.  

Для комплексної характеристики торгівлі області наведено інформацію  

за видами економічної діяльності про кількість підприємств, кількість зайнятих 

та найманих працівників, обсяг реалізованої продукції, фінансову діяльність 

підприємств (баланс, фінансовий результат до оподаткування, рентабельність 

операційної діяльності), капітальні інвестиції тощо. 

Також надаються міжобласні зіставлення показників оптового та 

роздрібного товарообороту.  

Кількість сторінок – 100   

Термін видання – 04 листопада 

 

 

ЕНЕРГЕТИКА 

 

Експрес-випуски 
 

“Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Сумської області”  
 

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 25 січня 
 

 

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Статистичний бюлетень 

“Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур  

в господарствах Сумської області у 2021 році” 
 

Бюлетень містить зведені дані про розмір уточнених посівних і зібраних 

площ, валовий збір та урожайність основних сільськогосподарських культур  

в цілому по Сумській області, в розрізі районів та по категоріях господарств.  
 

Кількість сторінок – 70   

Термін видання – 27 травня 
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Статистичний бюлетень 

“Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2022 року  

в господарствах Сумської області” 
 

 Бюлетень містить зведені дані про розмір посівних площ основних 

сільськогосподарських культур в цілому по Сумській області, в розрізі районів 

та по категоріях господарств.  

Кількість сторінок – 33   

Термін видання – 29 липня 

 

 

Експрес-випуски 
 

“Індекс сільськогосподарської продукції у Сумській області” 

Кількість сторінок – 2      

Термін видання – 20 січня, 22 лютого, 21 березня,  

20 квітня, 23 травня, 21 червня,  

21 липня, 22 серпня, 22 вересня,  

21 жовтня, 22 листопада, 22 грудня 

 

 

Статистичний довідник 

«Виробники сільськогосподарської продукції Сумської області» 
 

 У статистичному довіднику надано перелік суб'єктів господарювання 

(юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) Сумської 

області, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі підприємств та 

організацій України та основним видом діяльності (за КВЕД 2010) яких  

є виробництво сільськогосподарської продукції. Перелік містить реєстраційні 

дані підприємства: ідентифікаційний код ЄДРПОУ, назву, територіальну 

належність, юридичну адресу, номер телефону, електронну адресу, прізвище, 

ім’я та по-батькові керівника, вид економічної діяльності в сільському 

господарстві. Інформацію наведено у розрізі районів за новим 

адміністративно-територіальним устроєм відповідно до Кодифікатора 

адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. 

 Довідник створений в електронному вигляді у форматі EXCEL,  

що дозволяє сортувати перелік за необхідними критеріями. 

Кількість сторінок – 250   

Термін видання – 31 січня 

 
 

 

 

 



Каталог офіційних статистичних публікацій у 2022 році 

 

10 

Головне управління статистики у Сумській області 

10 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

Статистичний збірник 

“Промисловість Сумщини 

у 2016–2021 роках”  
 

Збірник містить інформацію про основні статистичні показники,  

що характеризують стан і розвиток промисловості Сумщини у 2016–2021рр.  

Наведено дані щодо валової доданої вартості за видами економічної діяльності 

промисловості; індексів та випуску промислової продукції; обсягів і структури 

реалізованої промислової продукції; середньооблікової кількості штатних 

працівників та їхньої середньомісячної заробітної плати; капітальних інвестицій, 

освоєних в економіці області; інноваційної діяльності та фінансових результатів 

роботи промислових підприємств; окремих показників малого бізнесу  

у промисловості; викидів забруднюючих речовин у атмосферу тощо. 

Значне місце у збірнику відведене статистичним даним про випуск 

промислової продукції. В окремих розділах деталізовано інформацію  

за основними видами промислової діяльності. Також представлені міжобласні 

порівняння основних показників стану промисловості. 

Кількість сторінок – 95    

Термін видання – 11 листопада 

 

Статистичний бюлетень 

“Стан харчової промисловості Сумщини” 

у січні–грудні 2021 року, січні–березні, січні–червні,  

січні–вересні 2022 року  
 

Статистичний бюлетень включає інформацію щодо індексів промислової 

продукції у виробництві харчових продуктів і напоїв за видами діяльності; випуску 

окремих видів продукції та їх залишків на складах; обсягів реалізованої 

промислової продукції; про середні споживчі ціни на окремі продовольчі товари  

по області (з урахуванням цін на міських ринках по окремих продовольчих 

товарах); капітальних інвестицій, освоєних в економіці області; зовнішньої торгівлі 

харчовими продуктами.  

Кількість сторінок – 22   

Термін видання – 28 лютого, 31 травня,  

 31 серпня, 30 листопада 
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Експрес-випуски 
 

“Промислове виробництво Сумської області”  
 

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 01 лютого, 03 та 31 березня 

03 та 31 травня, 04 липня,  

02 серпня, 01 вересня, 03 жовтня, 

01 листопада, 01 грудня 

 

БУДІВНИЦТВО 
 

Статистичний бюлетень  

“Житлове будівництво в Сумській області у 2021 році” 
 

Бюлетень містить дані, що характеризують розвиток нового житлового 

будівництва в області за 2021р., зокрема про обсяги прийнятого  

в експлуатацію житла з розподілом за типом місцевості, в тому числі  

у розрахунку на 1000 постійного населення, розподіл будівель  

за їх видами, а також кількість новозбудованих квартир у житлових будинках 

з розподілом їх за кількістю кімнат. Крім того, наведена інформація щодо 

капітальних інвестицій у житлове будівництво. Всі показники представлені  

в цілому по області, а також у розрізі районів.  

Кількість сторінок – 10   

Термін видання – 04 березня 
 

 

ТРАНСПОРТ 
 

Статистичний збірник 

“Транспорт Сумщини у 2021 році” 

 

Наведено дані щодо роботи підприємств транспортного комплексу  

у 2010–2021рр., зокрема перевезення вантажів та пасажирів за всіма та 

окремими видами транспорту, вантажо– та пасажирообіг, шляхи сполучення.  

Окремим розділом подаються основні показники стану транспортного 

комплексу у порівнянні з іншими регіонами України. 

 

Кількість сторінок – 50  

Термін видання – 11 листопада 
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НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

Статистичний збірник  

“Довкілля Сумщини у 2021 році” 

 

 Містить інформацію, що характеризує техногенне навантаження  

на навколишнє природне середовище, зокрема, викиди шкідливих речовин 

в атмосферне повітря, основні показники водопостачання та водовідведення, 

поводження з відходами. В окремі розділи виділені показники,  

що відображають ведення лісового та мисливського господарств, надається 

структура природно-заповідного фонду області. У збірнику надається 

інформація про інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього 

природного середовища, джерела їхнього фінансування.  

Статистична інформація представлена у динаміці за ряд років загалом  

по області та за видами економічної діяльності. Деякі показники за 2021 рік 

наводяться у розрізі районів. Окремим розділом представлені основні 

показники стану навколишнього середовища у порівнянні з іншими 

областями. 

Кількість сторінок – 80   

Термін видання – 30 вересня 

 
 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Статистичний збірник 

“Зовнішня торгівля товарами та послугами Сумської області у 2021 році” 

 

Збірник містить основні показники, що характеризують стан 

зовнішньої торгівлі області у 2005, 2010, 2015–2021рр., зокрема, обсяги 

експорту та імпорту товарів та послуг, сальдо зовнішньоекономічної 

діяльності, коефіцієнт покриття експортом імпорту, кількість підприємств-

учасників зовнішньої торгівлі та країн-партнерів. Статистична інформація 

подається за країнами, товарною структурою та видами послуг. Окремим 

розділом наведено дані за регіонами України.  
 

Кількість сторінок – 77   

Термін видання – 15 липня 
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Статистичний збірник 

“Зовнішня торгівля Сумщини з країнами ЄС у 2021 році” 
 

Збірник включає дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та 

послугами з країнами ЄС у 2005, 2010, 2015–2021рр. Статистична інформація 

подається за країнами ЄС, товарною структурою та видами послуг. Окремим 

розділом наведено дані за регіонами України.  

Кількість сторінок – 50   

Термін видання – 31 серпня 
 

Статистичний бюлетень 

“Зовнішньоекономічна діяльність підприємств 

Сумської області” у 2021 році, І кварталі, І півріччі,  

за січень–вересень 2022 року  
 

 Статистичний бюлетень містить інформацію щодо обсягів зовнішньої 

торгівлі Сумської області товарами та послугами. Інформація наводиться за 

країнами світу, товарною структурою та видами послуг. Довідково включено 

інформацію щодо основних показників зовнішньої торгівлі з країнами ЄС.  
 

Кількість сторінок – 40   

Термін видання – 28 лютого, 31 травня,  

 31 серпня, 30 листопада 
 

Експрес-випуски 
 

“Зовнішня торгівля Сумської області товарами”  
 

Кількість сторінок – 5    

Термін видання – 17 січня, 15 лютого, 18 березня,  

15 квітня, 17 травня, 15 червня,  

18 липня, 16 серпня, 15 вересня, 

17 жовтня, 15 листопада, 16 грудня 
 

 

“Зовнішня торгівля Сумської області послугами” 

у 2020 році, І кварталі, І півріччі, за січень–вересень 2022 року  
 

Кількість сторінок – 4     

Термін видання – 15 лютого, 17 травня,  

16 серпня, 15 листопада 
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ЦІНИ 

 

Статистичний бюлетень 

“Середні споживчі ціни на окремі товари у Cумській області ” 

 

 Статистичний бюлетень містить інформацію щодо індексів споживчих 

цін (індексів інфляції) по країні та Сумській області; індекси споживчих цін 

за групами продовольчих товарів; про середні споживчі ціни на окремі товари 

по області (з урахуванням цін на міських ринках по окремих продовольчих 

товарах). 

Кількість сторінок – 13   

Термін видання – 17 січня, 16 лютого, 16 березня, 

15 квітня, 16 травня, 16 червня,  

15 липня, 16 серпня, 16 вересня,  

17 жовтня, 16 листопада, 16 грудня 
 

Експрес-випуск 

 

“Індекси споживчих цін по Сумській області”  

 

Кількість сторінок – 5      

Термін видання – 13 січня, 14 лютого, 15 березня, 

13 квітня, 13 травня, 15 червня,  

13 липня, 15 серпня, 14 вересня,  

13 жовтня, 15 листопада, 14 грудня 

 
 

3. БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ 

 

Статистичний щорічник Сумської області за 2021 рік 
 

Щорічник містить широкий спектр статистичних показників  

економічного та соціального стану області у 2021р. у порівнянні  

з попередніми роками. Окремі показники подаються у ретроспективі.  

Статистичні показники розподілені за видами економічної або 

промислової (будівельної) діяльності, видами продукції, організаційно-

правовими формами господарювання. Збірник сформовано за такими розділами: 

населення та міграція; ринок праці; доходи та умови життя; населені пункти  

та житло; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; культура, відпочинок, 

спорт і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє середовище та природні 

ресурси; основні макроекономічні показники; ціни; Єдиний державний реєстр 

підприємств та організацій України; енергетика; промисловість; сільське 
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господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство; 

будівництво; капітальні інвестиції; транспорт; зовнішньоекономічна діяльність; 

внутрішня торгівля; діяльність підприємств; наука та інновації.  

Базові регіональні показники загальноприйнятої в міжнародній статистиці 

системи національних рахунків – валовий регіональний продукт та валова додана 

вартість, заслуговують на увагу науковців і фахівців.  

Видання містить методологічні пояснення. В окремому розділі наведено 

міжобласні порівняння статистичних даних по регіонах України.  

 

Кількість сторінок – 448   

Термін видання – 30 вересня 

 

 

Економічна доповідь 

“Соціально-економічне становище Сумської області” 
 

 Доповідь складається з оперативних даних про основні показники 

соціально-економічного розвитку області в цілому та в розрізі районів.  

 Матеріали сформовано за наступними розділами: населення, ринок 

праці, доходи населення, соціальний захист, діяльність підприємств, 

промисловість, сільське господарство, будівництво, капітальні інвестиції, 

зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, транспорт, ціни.  

 

Кількість сторінок – 30    

Термін видання – 05 січня, 04 лютого, 04 березня, 

05 квітня, 05 травня, 03 червня,  

05 липня, 04 серпня, 05 вересня, 

05 жовтня, 04 листопада, 05 грудня 

 

 

Економічна доповідь та статистичний бюлетень 

“Соціально-економічне становище м.Суми” 
 

Містить економічну доповідь та статистичні таблиці щодо соціально-

економічного становища обласного центру; наведено дані оперативної 

звітності про економічні, соціальні та демографічні явища і процеси. Окремі 

показники представлені за видами економічної та промислової діяльності. 
 

Кількість сторінок – 25   

Термін видання – 05 січня, 04 лютого, 04 березня, 

 05 квітня, 05 травня, 03 червня,  

 05 липня, 04 серпня, 05 вересня, 

 05 жовтня, 04 листопада, 05 грудня 
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Статистичний бюлетень 

“Соціально-економічне становище району Сумської області” 
 

Бюлетень складається зі статистичних даних по окремому району 
Сумської області щодо чисельності населення, оплати житлово-комунальних 
послуг, кількості штатних працівників, середньомісячної заробітної плати та 
заборгованості з її виплати, основних показників роботи суб’єктів 
підприємницької діяльності (з урахуванням фізичних осіб-підприємців), 
фінансових результатів підприємств та рентабельності їх операційної діяльності, 
зовнішньоекономічної діяльності, оптового та роздрібного товарообороту, 
транспорту, промисловості, енергетики, сільського господарства, навколишнього 
середовища. 

  

Кількість сторінок – 30   

Термін видання – 05 січня, 04 лютого, 04 березня, 

 05 квітня, 05 травня, 03 червня,  

 05 липня, 04 серпня, 05 вересня, 

 05 жовтня, 04 листопада, 05 грудня 

 

Економічні доповіді для ЗМІ 

 
“Соціально-економічне становище Сумської області”  

Кількість сторінок – 5    

Термін видання – 28 лютого, 31 травня,  

31 серпня, 30 листопала    
 

“Соціально-економічне становище м.Суми”  
 

Кількість сторінок – 2    

Термін видання – 10 березня  
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