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ПРЕС-ВИПУСК

Витрати на продукти харчування та їх
споживання домогосподарствами
За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств в області
у 2017р.налічувалося 354,3 тис. домогосподарств, з них 59,4% проживали у
сільській місцевості, 29,7% – у малих містах, 10,9% – у великих містах.
Середньомісячні сукупні ресурси одного домогосподарства складали
10767,52 грн або 3915,46 грн на одного умовного члена1 домогосподарства та
були вищими, ніж в середньому по країні (3869,78 грн). Середньомісячні
сукупні витрати одного домогосподарства у 2017р. порівняно з 2016р. зросли
на 15,7% та становили 9657,57 грн., а на одного умовного члена1
домогосподарства – 3511,84 грн., що більше, ніж у середньому по країні
(3383,61 грн). Щомісячно середньостатистична сім’я спрямовувала на продукти
харчування 4994,89 грн. (включаючи вартість продуктів отриманих з особистого підсобного господарства).
Дітей до 18 років мають у своєму складі 55,1% домогосподарств, із них
більше половини мають лише одну дитину. Середньомісячні сукупні ресурси
одного домогосподарства області з дітьми у 2017р. порівняно з попереднім
роком збільшилися на 21,3% і склали 12484,92 грн або 3608,36 грн у
середньому на одного умовного члена домогосподарства1 та були вищими ніж у
середньому по країні (3553,00 грн). Частка грошових доходів у структурі їх
сукупних ресурсів становила 89,1%.
Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства з дітьми
порівняно з попереднім роком збільшилися на 12,6% та становили у 2017р.
11234,13 грн, а на одного умовного члена домогосподарства1 – 3246,86 грн при
прожитковому мінімумі у 2017р. 1603,67 грн на одну особу на місяць.
Витрати домогосподарств області з дітьми на харчування збільшилися
проти попереднього року на 0,7 в.п. та становили 53,2% сукупних витрат.
Вартість харчування у середньому на одну еквівалентну особу1 на добу
становила 56,77 грн при 50,47 грн в середньому по країні.
Починаючи з 2011р. при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації
населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту відповідно до сучасної міжнародної практики
впроваджено використання шкали еквівалентності. В Україні застосовується шкала, за якою першому члену
домогосподарства присвоюється коефіцієнт 1, а всім іншим – 0,7.
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