5. Перспективи розвитку
5.1. Населення. Трудові ресурси
Аналіз демографічної ситуації. Існуюча чисельність населення с. Старі
Петрівці станом на 27.11.2006 року за даними Виконкому Старопетрівської
сільської ради становила 4900 осіб, з них зареєстрованих по місцю проживання
3018 осіб. Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні» від 11 грудня 2003 року визначено, що заява особи про
реєстрацію місця проживання є єдиною підставою для реєстрації місця
проживання особи. Отже, на території с. Старі Петрівці орієнтовно проживає не
зареєстрованих 1800 осіб.
Чисельність населення с. Старі Петрівці обумовлена впливом історичних
і соціально-економічних чинників, які визначили специфіку природного та
механічного руху населення. Аналіз демографічної складової показує, що
природний приріст (скорочення) формувався під впливом демографічних
процесів, коли кількість померлих у період з 2001-2005 р.р. перевищує кількість
народжених у 2,1 рази. А позитивний показник механічного приросту
населення формувався за рахунок того, що за період 2001-2005 р.р. прибуло
населення у 2,2 рази більш ніж вибуло.
Існуюча статево-вікова структура населення с. Старі Петрівці на 1.01.
2006 р. наведена в табл. 5.1-1
Таблиця 5.1-1

Вік
0–5
6
7 – 15
16 – 17
18 – 28
29 – 54
55 – 59
60 і старші
Всього

Все населення, осіб
чоловіки
6,1%
0,6%
13,0%
3,3%
17,4%
39,6%
4,5%
15,5%
100,0%

жінки
4,7%
0,8%
12,3%
2,6%
17,0%
31,7%
5,1%
25,9%
100,0%

обидві статі
5,2%
0,7%
12,2%
2,9%
16,6%
37,8%
4,6%
20,0%
100,0%

З таблиці видно що, значну частку населення складають особи в
працездатному віці – 59,4%, особи менше за працездатний вік – 18,1% і 22,5%
особи старше за працездатний вік. Спостерігається тенденція до уповільнення
рівня народжуваності на розрахунковий період, а кількість померлих буде і
надалі переважати кількість народжених.
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Враховуючи тенденцію розвитку с. Старі Петрівці як привабливого
супутникового до м. Києва населеного пункту слід очікувати прибуття
трудових ресурсів більш молодшої вікової структури. Прогноз чисельності
населення на розрахунковий період формується із двох факторів, а саме:
 чисельність населення, що мешкає на території села, згідно з очікуваними
демографічними процесами;
 чисельність населення із зовні (міграційного), що може прийняти
інвестиційно-приваблива територія населеного пункту, яка має значний
попит з боку інвесторів для розбудови житла та створення нових робочих
місць у промисловості та комунально–складському господарстві.
Привабливість цієї території обумовлена розташуванням її в приміській
зоні столиці, яка концентрує на своїй території значну кількість місць
прикладання праці та значний культурний потенціал. Частина прибулих у Київ
на роботу вже зараз оселяється у приміській зоні, де значно менші ціни на
житло, а крім цього, частина киян викуповує розпайовані земельні ділянки під
будівництво садибної забудови. Виходячи із загальної кількості присадибних
ділянок (3963 од.), яку може вмістити територія села в проектних межах, та з
урахуванням середньої кількості проживаючих в одному будинку 2,6 особи
чисельність населення села на кінець розрахункового періоду генерального
плану становитиме 10,3 тис. чол. З урахуванням того, що чисельність
населення, що зараз мешкає на території села буде розселятися у 2044 будинках
садибного типу (1344 існуючих та 700 нових будівель), і з урахуванням
кількості проживаючих в одному будинку 2,6 осіб, ця чисельність населення у
порівнянні з існуючою збільшиться на перспективу на 0,4 тис. чол. і
становитиме 5,3 тис. чол.
Чисельність населення із зовні складе 5,0 тис. чол. і буде проживати
орієнтовно у 1920 садибних будинках.
Трудові ресурси. На початок 2007 р. чисельність трудових ресурсів у
с. Старі Петрівці становила 3010 осіб (61,4 % від загальної кількості населення).
Основою трудових ресурсів є працездатне населення у працездатному віці, що
складає 2600 осіб (53,4%) та працюючі особи пенсійного віку – 400 осіб (8%).
Зайнятість населення в с. Старі Петрівці становить 46,4%, що нижче
цього показника по Київській області (58,6%) і по Україні в цілому (57,7%).
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Близькість до м. Києва із значною кількістю місць прикладання праці та
значно вищим рівнем заробітної плати спричинила маятниковий міграційний
рух населення с. Старі Петрівці. В свою чергу розміщення підприємств на
території села спричинило зустрічний рух кваліфікованих трудових ресурсів з
Києва. Із загальної кількості працюючих проживають на території с. Старі
Петрівці, але працюють за його межами 1000 чол.; проживають за межами і
приїжджають працювати в село 425 чол., тобто сальдо маятникової міграції
становить 575 чол.
Далі в таблиці наведені показники чисельності трудових ресурсів та їх
розподіл.
Чисельність трудових ресурсів та їх розподіл
Таблиця 5.1-2

№
п/п

Показники

1

2

1
2

3

1

4

Сучасний стан
(на 1.01.2006 р.)
чол.

%

3

Розрахунковий
період
(1.01.2026 р.)
чол.
%

Чисельність постійного населення
Чисельність трудових ресурсів, всього
в тому числі:
− працездатне населення у працездатному віці
(за виключенням інвалідів і учнів у
працездатному віці, які навчаються з
відривом від виробництва)
− особи пенсійного віку, що працюють
Розподіл трудових ресурсів:
- незайняте працездатне населення
в тому числі учні які навчаються з відривом від
виробництва
- зайняті в усіх видах економічної діяльності

4

5

6

4900
3010

61,4

10300
6550

63,6

2610

53,4

6000

58,3

400

8,0

550

5,3

735
245

15,0
5,0

1000
520

9,7
5,0

2275

46,4

5550

53,9

2

3

4

5

6

1275
1000

26,0
20,4

3400
2150

33,0
20,9

425
575

8,7
11,7

500
1650

4,9
16,0

1700

34,7

3900

37,9

в тому числі:
- працюють в с. Старі Петрівці
- працюють за межами с. Старі Петрівці
крім того:
- приїжджають на роботу в с. Старі Петрівці
- сальдо маятникової міграції
Зайнято в усіх видах економічної діяльності на
території с. Старі Петрівці

На перспективу стан трудових ресурсів визначатиметься демографічними
тенденціями, насамперед кількістю та статево-віковим складом населення,
рівнем його трудової активності та значними міграційними процесами, що
зумовлені інвестиційною привабливістю території селища.
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На розрахунковий період в с. Старі Петрівці очікується істотне
збільшення кількості працездатного населення в працездатному віці переважно
за рахунок міграційних процесів, а також більш активного залучення населення
до праці.
Значне збільшення чисельності населення буде сприятиме:
- збільшенню у порівнянні з 2006 р. кількості працездатного населення у
2026 р. у 2,3 рази, тобто становитиме 6,0 тис. чол. проти існуючих 2,6 тис.
чол.;
- міграційним потокам, переважно за рахунок населення села, що буде
працювати за його межами (збільшення у 2,1 рази). Цьому сприятиме
створення промислової зони в межах Новопетрівської сільської ради з
орієнтовною чисельністю зайнятих 5-10 тис. чол., яка буде розташована
безпосередньо біля с. Старі Петрівці; чисельність тих, що приїжджають
на роботу в село залишається в абсолютних значеннях майже на
сучасному рівні.
Все вище сказане сприятиме значному збільшенню сальдо маятникової
міграції (майже на 1 тис. чол.).
Кількість працюючих осіб пенсійного віку на початок 2026 р.
становитиме 550 осіб, що складе 5,3% від чисельності населення на
розрахунковий період.
В результаті на розрахунковий період загальна кількість зайнятих у
господарському комплексі с. Старі Петрівці зросте з 1700 осіб (34,7% від
чисельності населення) до 3900 осіб (37,9%).

32

