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П Е Р Е Д М О В А 
 

 

Статистичний збірник "Доходи та витрати населення Луганської області за 2016 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 2014–2016 роки 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, промисловості, 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 районах та містах 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. 
  



 

 
 
 

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 

 

грн – гривня млн. – мільйон 

тис. – тисяча табл. – таблиця 
 
 
 

 
 
 
 

 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 

 

Тире ( – ) – явищ не було 

Крапки (...) – відомості відсутні 

Нуль (0, 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними в таблиці 

цифровими розрядами 

Символ “х” – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 

“у тому числі”, “з них” – означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце випадки, коли наведено всі доданки 

загальної суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку 

Крапки (:) – дані не наведені через високий рівень коефіцієнта варіації 
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