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Економічний стан домогосподарств сільської місцевості
За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у
2017р. в області налічувалося 354,3 тис. домогосподарств, з них 59,4%
проживали у сільській місцевості.
Середній еквівалентний1 розмір одного домогосподарства, що
територіально належить сільській місцевості становив 2,92 особи при
2,17 особи в середньому по країні та 2,49 у міських поселеннях. За
кількісним
складом
сільських
домогосподарств
переважали
домогосподарства з чотирьох і більше осіб, їх частка склала 55,8%, кожне
п’яте – з двох осіб, 18,2% – з трьох та 5,3% – з однієї особи.
Дітей віком до 18 років мали 53,3% сільських домогосподарств області
при 34,5% в середньому по країні. З них одну дитину мали 60,7% домогосподарств, двох дітей – 36,4% та трьох дітей і більше – 2,9%.
У складі 87,8% сільських домогосподарств є працюючі особи при
82,9% у міських поселеннях.
Середньомісячні сукупні витрати домогосподарства сільської
місцевості на одного умовного члена1 в місяць склали 3631,53 грн. та були
на 9,3% вищими, ніж витрати міських жителів. У структурі сукупних витрат
найбільшу частку – 53,0%, як і в попередніх роках, домогосподарства села
направляли на харчування. Вартість харчування однієї умовної особи1 на
добу становила 63,36 грн (у міській місцевості – 53,82 грн).
У сільських домогосподарствах одна особа споживала більше, ніж у
міських: молока, молокопродуктів та масла – на 25,5%, картоплі – на 14,0%,
хліба і хлібних продуктів – на 44,2%, цукру (включаючи цукор,
використаний на кондитерські вироби), меду – на 32,0%.
У забезпеченні сільського населення продуктами харчування значну
роль відіграють особисті підсобні господарства. У них вироблено 100,0%
спожитої в домогосподарствах картоплі, 58,2% – яєць, 31,1% – фруктів, ягід,
горіхів, винограду, 48,2% – овочів і баштанних, 42,0% – м’яса, м’ясопродуктів та сала, 22,9% – молока, молокопродуктів та масла.
Середньомісячні еквівалентні1 сукупні ресурси одного сільського
жителя досягли 4066,51 грн та були на 10,7% вищими, ніж ресурси міських
жителів, з них 55,2% становили надходження від зайнятості, 18,8% – пенсії,
стипендії та соціальні допомоги та 12,6% – доходи від особистого
підсобного господарства, які включають доходи від продажу
сільськогосподарської продукції та вартість спожитої продукції, отриманої з
особистого підсобного господарства.
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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