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м. КИЇВ
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
Київ — столиця та найбільше місто України, одне з
найбільших
і
найстаріших
міст
Європи.
Розташований у середній течії Дніпра, у північній
Наддніпрянщині.
Політичний,
соціальноекономічний, транспортний, освітньо-науковий,
історичний, культурний та духовний центр України.
У системі адміністративно-територіального устрою
України Київ має спеціальний статус, визначений
Конституцією, і не входить до складу жодної області,
хоча і є адміністративним центром Київської області.
Місце розташування центральних органів влади
України, іноземних місій, штаб-квартир більшості
підприємств і громадських об'єднань, що працюють
в Україні.
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я
Столиця України має досить великий перелік як
негативних так і позитивних значень показників
здоров’я населення. Зокрема, в частині напряму
«Населення» область демонструє досить високі
показники щодо рівня абортів серед жінок 20-34
років (показник на 100 000 жіночого населення в
області – 1483.0, національний – 1138,1 відповідно),
проте рівень ранньої народжуваності у жінок віком
15-19 років (показник на 1000 жінок в області
становить 5.4, в Україні – 15,8) є найкращим в Україні.
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Неінфекційні захворювання мають значний вплив на
здоров’я населення, зокрема слід виокремити
наступні ключові показники: захворюваність на ЗН
серед жіночого населення (грубий показник) із
значенням 340.8 при загальнонаціональному 284.0
на 100 000 населення відповідно; поширеність ЗН
серед дівчаток віком 10-14 років із значенням 136.7
при значенні на рівні країни 108.0 на 100 000
населення відповідно. Значення даних показників є
одними із найвищих по країні.
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Щодо напряму «Життєві звички», то тут
спостерігається
дещо
негативна
статистика
поширеності тютюнопаління серед осіб 12-ти років
і старше, значення якого складає 23.6 у порівнянні із
загальнонаціональним значенням 16.8.
Напрямок Надання медичних послуг у місті Києві
демонструє досить позитивну ситуацію в частині
імунізації населення проти АДП до 6-ти років
(значення 82.8% для області, 47.0% для країни) та
Поліо-3 до року (значення для області 94.2% при
національному значенні 83.0% відповідно).
В частині аварій, нещасних випадків та травматизму
м. Київ демонструє найкращі показники щодо
приросту кількості ДТП та рівня використання пасків
безпеки за кермом, який в столиці також є найкращим
по країні із значенням 48.2%.
ВИСНОВКИ
 В області спостерігаються досить високі
значення щодо інликаторів по поширеності та
захворюваності на злоякісні новоутворення серед
як серед жіночого населення так і серед населення
дівчаток у віці 10-14 років.
 Слід звернути увагу на досить високий рівень
абортів в столиці

В області найкращі показники щодо рівня
приросту кількості ДТП як наслідок і кількості
травмованих та загиблих. Така
тенденція
спостерігається завдяки тому, що майже кожен 2
водій в столиці використовує паски безпеки при
знаходженні за кермом.
ОПУБЛІКОВАНО
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Що стосується середньої очікуваної тривалості
життя при народженні, то в столиці вона є
найвищою по країні (значення 73,5 років при
національному 71.35 років відповідно).
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ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства
охорони здоров’я України, використовуючи дані
Державної служби статистики України, ДЗ «Центр
медичної
статистики
Міністерства
охорони
здоров’я України», МБФ «Відродження» та інших
установ/організацій (в залежності від переліку
показників, за яким проведений розрахунок).
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Барометр
показників громадського здоров’я у місті Києві
ТЕМА

#

1
Населення

Дитинство
та умови
життя

2

Рівень народжуваності у жінок
віком 15-19 років
Частота абортів у віці 20-34
років

ЗНАЧЕННЯ
ДЛЯ
ОБЛАСТІ

НАЦІОНАЛЬНЕ
ЗНАЧЕННЯ

ОДИНИЦІ ВИМІРУ

ПЕРІОД

5,4

15,8

на 1000 жінок

2020

1483,0

1138,1

на 100 000 жіночого
населення
на 1000 осіб
наявного населення

2020

3

Природний приріст населення

-1,9

-8,1

4

Рівень безробіття населення

6,7

9,5

відсоток

2020

5

Рівень щомісячних витрат на
охорону здоров’я

566,05

428,8

гривень для
1 домогосподарства

2020

340,8

284,0

на 100 000 населення

2020

на 100 000 населення

2020

6
7
8

Здоров’я та
захворювання

НАЗВА ПОКАЗНИКА

9
10
11
12
13

Захворюваність на ЗН серед
жіночого населення (грубий
показник)
Поширеність ТБ серед
загального населення
Передчасна смертність
населення у віці 30-69 років від
хвороб системи кровообігу
Передчасна смертність
населення у віці 30-69 років від
ЗН
Коефіцієнт смертності від
самогубств
Передчасна смертність
населення у віці 30-69 років від
хвороб органів дихання
Поширеність ЗН у дівчаток віком
10-14 років
Материнська смертність

29,9

50,9

2020

367,6

447,4

на 100 000 населення

2020

175,7

193,1

на 100 000 населення

2020

5,3

16,1

на 100 000 населення

2020

28,9

39,3

на 100 000 населення

2020

136,7

108,0

на 100 000 населення

2020

0,0

18,4

на 100 000
живонароджених

2020

БАРОМЕТР ПОКАЗНИКІВ
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Здоров’я та
захворювання

14
15
16
17
18

Надання
послуг

19
20
21

Життєві звички
22

23
Аварії, нещасні
випадки,
травматизм

24

25

Середня очікувана тривалість
життя при народженні
Захворюваність на ЗН молочної
залози серед жіночого
населення (грубий показник)
Захворюваність на ТБ (нові
випадки та рецидиви)
Частка хворих на ЗН, що мали IV
стадію із числа вперше
виявлених
Рівень охоплення щепленням
АДП до 6 років
Рівень охоплення щепленням
Поліо-3 до року
Рівень охоплення щепленням від
Гепатиту В3 до року
Поширеність тютюнопаління
серед осіб 12 років і старше
Частка населення у віці 12 років
тастарше, які повідомили, що
випалюють від 16 до 20 цигарок
за добу
Приріст кількості ДТП у
порівнянні зминулим роком
Відсоток водіїв, які
використовують паски безпеки
при знаходженні за кермом
Приріст кількості ДТП із
загиблими у порівнянні з
минулим роком

одне із найкращих значень по Україні

73,50

71,35

років

2020

60,2

82,0

на 100 000 населення

2020

28,0

42,2

на 100 000 населення

2020

12,2

20,5

відсоток

2020

82,8

47,0

відсоток від плану

2020

94,2

83,0

відсоток від плану

2020

90,6

79,8

відсоток від плану

2020

23,6

16,8

на 100 000 населення

2019

25,1

32,4

відсоток

2019

-3,0

4,3

відсоток

2020

48,2

26,04

відсоток

2020

-19,0

2,5

відсоток

2020

середнє значення

значення, потребує до себе надзвичайної уваги

національне значення

