
 

ДЕРЖСТАТ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

вул. Юрія Гойди, 11, м. Ужгород, 88008, тел. (0312) 61-34-68, факс (0312) 61-12-73 

E-mail: stat@uz.ukrstat.gov.ua      Web: http://www.uz.ukrstat.gov.ua      Код ЄДРПОУ 02360464 
 
 

07.12.2022 № 07-12/2193-22 
 

ПРЕС-ВИПУСК  
 

Доходи та витрати домогосподарств Закарпатської області 
 

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у  
2021 році в області налічувалося 351,8 тис. домогосподарств. Середньомісячні 
сукупні ресурси одного домогосподарства області у 2021 році порівняно з  
2020 роком збільшилися на 24,6% і склали 17852,36 грн або 6515,46 грн на 
одного умовного члена1 домогосподарства та були дещо нижчими, ніж в 
середньому по країні (6900,27 грн). 

У структурі сукупних ресурсів домогосподарств частка грошових доходів 
зменшилася на 1,2 в.п. і склала 87,5%. Основними джерелами сукупних ресурсів 
домогосподарств залишаються оплата праці (48,7%) та доходи від 
підприємницької діяльності та самозайнятості (14,9%). Питома вага пенсій, 
стипендій та соціальних допомог (включаючи готівкові та безготівкові пільги та 
субсидії) становила 16,0%, надходження від особистого підсобного господарства 
складали 10,7%. 

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства області у  
2021 році складали 15394,64 грн, на одного умовного члена1 домогосподарства – 
5618,48 грн, що більше, ніж у середньому по країні – 5353,98 грн, прожитковий 
мінімум за 2021 рік становив 2249,75 грн на одну особу на місяць. 

Частка витрат домогосподарств області на харчування зменшилася на  
1,4 в.п. та становила 53,7% сукупних витрат. Вартість харчування однієї умовної 
особи1 в середньому на добу становила 99,13 грн при 82,68 грн у середньому по 
країні та 83,24 грн у 2020 році. 

На купівлю непродовольчих товарів та оплату послуг домогосподарства 
витратили 39,5% сукупних витрат, тоді як у 2020 році – 37,8%. 

У структурі середньомісячних сукупних витрат домогосподарств серед 
оплати непродовольчих товарів та послуг найбільшу частку (12,8%) займали 
витрати на оплату житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива, які 
склали 1978,10 грн, а на придбання одягу і взуття – 6,9% та 1064,01 грн 
відповідно. Інші види товарів та послуг (відпочинок і культура, предмети 
домашнього вжитку, побутова техніка, та поточне утримання житла, освіта, 
зв'язок, охорона здоров'я, транспорт) складали від 1,5% до 5,9% сукупних витрат 
домогосподарств.  

 
  

  

1 Починаючи з 2011р. при розрахунках середньодушових показників 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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