Збірник містить дані основних показників щодо
життєвого рівня населення, його характеристики за
структурою доходів та витрат, а також інформацію
щодо споживання продовольчих, непродовольчих
товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому
дітей та за іншими соціально-економічними ознаками.
Найважливіші показники представлені в порівнянні з
регіонами України.
Інформація наведена за 2010, 2015–2017 роки.

Розділ вміщує дані про
структуру основних статей сукупних витрат домогосподарств

2017

Розділ містить дані про розподіл домогосподарств
та
населення
за
рівнем
середньодушових
еквівалентних грошових та загальних доходів та
за децильними групами населення
VIІ. СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
ТА ЇХ ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ

Усього сукупних витрат

6665,3

Вміст поживних речовин у спожитих
продуктах харчування у 2017 році

Споживчі сукупні витрати

6074,1

(г)

Розподіл споживчих сукупних витрат
продовольчі товари

3350,7

непродовольчі товари

1791,3

послуги
Неспоживчі сукупні витрати

932,0
591,2

II. ГРОШОВІ ВИТРАТИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

IV. ГРОШОВІ ТА СУКУПНІ ВИТРАТИ
ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ХАРЧУВАННЯ

Наведено інформацію про грошові витрати домогосподарств, в т.ч. залежно від розміру середньодушових еквівалентних доходів

Розділ пропонує дані про витрати домогосподарств на
харчування за основними продуктовими групами та харчуванням поза домом

Розподіл грошових витрат
домогосподарств у 2017 році

VI. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ЗА РІВНЕМ
МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Пропонується інформація про споживання продуктів харчування, в т.ч. вироблених в особистих підсобних господарствах, енергетичну цінність і вміст поживних речовин у спожитих продуктах харчування

Розподіл сукупних витрат
домогосподарств у 2017 році

I. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМОГОСПОДАРСТВ
Розділ пропонує дані
щодо складу домогосподарств, розподілу
їх за розміром, наявністю працюючих
осіб, кількості пенсіонерів та рівень зареєстрованого безробіття за місцем проживання та статтю

III. СУКУПНІ ВИТРАТИ
ДОМОГОСПОДАРСТВ

V. ГРОШОВІ ДОХОДИ І СУКУПНІ РЕСУРСИ
ДОМОГОСПОДАРСТВ
Наведені основні
статті
грошових
доходів і сукупних
ресурсів домогосподарств, відомості про розміри середньомісячної
заробітної плати та
пенсії, соціальних
допомог
малозабезпеченим громадянам

VIІІ. ЦІНОВА СИТУАЦІЯ
НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ
Приведено аналіз
цінової ситуації на
споживчому ринку
по окремих групах
товарів та послуг.
ІХ. МІЖРЕГІІОНАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ
Наведені найважливіші показники у розрізі регіонів
України
Вартість електронної версії статистичного збірника
“Витрати і доходи домогосподарств Миколаївської
області” становить 126 грн 28 коп.
Для замовлення видання звертатись до відділу
обробки даних вибіркових обстежень населення
(к.40, тел. (0512) 500834)
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