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ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник "Доходи та витрати населення Луганської області" за 2017 рік містить результати

остаточних розрахунків доходів та витрат населення.

Розрахунок доходів та витрат населення базується на міжнародних стандартах Системи національних рахунків, а

також Європейської системи національних і регіональних рахунків стосовно визначення доходів та витрат для

складання рахунків сектору домашніх господарств, з урахуванням особливостей економіки України та специфіки її

первинного обліку та звітності.

Починаючи з даних за 2012 рік, розрахунки здійснено відповідно до "Методологічних положень оновленої версії

системи національних рахунків 2008 року" (наказ Держстату України від 17.12.2013 № 398).

У збірнику наведено обсяги та структура основних показників доходів та витрат населення, наявний дохід, який

може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, реальний наявний дохід, визначений з

урахуванням цінового фактору, кінцеві споживчі витрати в розрізі джерел фінансування (витрат інституційних секторів

економіки), а також валове нагромадження основного капіталу домашніх господарств.

Інформація за 2014–2017 рік наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки

Крим, м.Севастополя, а також без урахування частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській

областях.

При підготовці збірника використовувались матеріали статистики внутрішньої торгівлі, праці, послуг, обстежень

домогосподарств, дані Головного управління Пенсійного фонду України у Луганській області, Департаменту

соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації. Окремі дані наведено по містах та районах

області, за регіонами України.

Окремі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

Для складання національних рахунків, зокрема валового внутрішнього продукту (ВВП), Держстат використовує

гармонізовані на рівні методології дані платіжного балансу, які розробляє Національний банк України (НБУ).

У зв’язку зі зміною методики оцінки обсягів приватних переказів НБУ здійснив позаплановий перегляд даних

платіжного балансу за 2015, 2016, 2017 роки.

Звертаємо увагу, що наразі Держстат для збереження зіставності рядів даних оприлюднює показники національних

рахунків, розраховані на основі даних платіжного балансу, обчисленого НБУ за старою методикою.



1 ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ

ЗМІСТ

1.1. Доходи і витрати населення……………………………………………………….… 9

1.2. Темп зростання (зниження) доходів та витрат населення……………………..….. 10

1.3. Структура доходів населення у 2017 році………………….………………….…… 11

1.4. Структура витрат і заощаджень населення у 2017 році…………………………… 11

1.5. Структура доходів і витрат населення…………………………………………...…. 12

1.6. Наявні доходи та витрати населення……………………………….………………. 13

1.7. Окремі складові валового регіонального продукту за витратами………………… 14

1.8. Структура окремих складових валового регіонального продукту за витратами… 15



2 ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

2.1. Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників за видами економічної 

діяльності…………………….…………………………………….…..…....…..…… 17

2.2. Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників по містах та 

районах……………………………………………………………………………….. 18

2.3. Надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з 

мінімальними доходами у 2017 році………………………………..………………. 20

2.4. Надання адресної натуральної та грошової допомоги суб’єктом,  що надає 

соціальні послуги, у 2017 році…………………………………………….………... 20

2.5. Середній розмір місячної пенсії…………….……………………….……………… 21

2.6. Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг, газу та палива…………………………………........ 22

2.7. Надання населенню субсидій по містах та районах у 2017 році…….…….……... 23

2.8. Структура сукупних ресурсів домогосподарств…………………………………… 24



3 ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ

3.1. Роздрібний товарооборот підприємств за типом місцевості у 2000–2016 роках... 26

3.2. Показники роздрібного товарообороту підприємств у 2017 році……………..….. 26

3.3. Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств у 2005–2016 роках.. 27

3.4. Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі 

у 2017 році……………………………………………………………………….…... 31

3.5. Роздрібний товарооборот підприємств по містах та районах…………………….. 34

3.6. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах та районах 

у 2017 році……………………………………………………………………..……... 35

3.7. Обсяг реалізованих послуг населенню у сфері телекомунікацій та поштового 

зв’язку……………………………………………………………………………..….. 36

3.8. Структура сукупних витрат домогосподарств…………………………………..…. 38



4 ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

4.1. Доходи населення…………………………………………………………………….. 40

4.2. Наявний дохід населення…………………………………………………………….. 41

4.3. Наявний дохід у розрахунку на одну особу…………………………………………. 42

4.4. Заробітна плата……………………………………………………………………….. 43

4.5. Прибуток і змішаний дохід…………………………………………………………... 44

4.6. Доходи від власності (одержані)…………………………………………………….. 45

4.7. Соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти………………………... 46

4.8. Соціальні допомоги…………………………………………………………………... 47

4.9. Соціальні трансферти в натурі………………………………………………………. 48

4.10. Витрати населення……………………………………………………………………. 49

4.11. Витрати в розрахунку на одну особу………………………………………………... 50

4.12. Придбання товарів та послуг………………………………………………………… 51

4.13. Доходи від власності (сплачені)……………………………………………………... 52



4 ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

4.14. Поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти……...…… 53

4.15. Поточні податки на доходи, майно тощо……………………………………………… 54

4.16. Внески на соціальне страхування……………………………………………………... 55

4.17. Нагромадження нефінансових активів………………………………………………... 56

4.18. Приріст фінансових активів……………………………………………………………. 57

4.19. Зміна обсягу доходів населення………………………………………………………... 58

4.20. Зміна обсягу наявного доходу населення……………………………………………... 59

4.21. Зміна обсягу наявного доходу в розрахунку на одну особу………………………...... 60

4.22. Реальний наявний дохід………………………………………………………………... 61

4.23. Зміна обсягу заробітної плати…………………………………………………………. 62

4.24. Зміна обсягу прибутку та змішаного доходу………………………………………….. 63



4 ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

4.27. Зміна обсягу соціальних допомог……………………….………………………........... 66

4.28. Зміна обсягу соціальних трансфертів у натурі……………………………………....... 67

4.29. Зміна обсягу витрат населення………………………………………………………… 68

4.30. Зміна обсягу придбання товарів та послуг……………………………………………. 69

4.31. Зміна обсягу поточних податків на доходи, майно та інших сплачених поточних 

трансфертів…………………………………..………………………………………….. 70

4.32. Зміна обсягу поточних податків на доходи, майно тощо…………………………….. 71

4.33. Зміна обсягу внесків на соціальне страхування………………………………………. 72

4.25. Зміна обсягу доходів від власності (одержаних)…………………….……………….. 64

4.26. Зміна обсягу соціальних допомог та інших одержаних поточних трансфертів……. 65


