
Витрати та доходи домогосподарств 
Вінницької області у 2019 році 

(за даними вибіркового опитування домогосподарств у  2019 році) 
 

У 2019 році за даними вибіркового обстеження умов життя 
домогосподарств кількість домогосподарств Вінницької області склала  
624,6 тисяч. 

Середній розмір домогосподарства становив 2,47 особи. 
Критерієм якості матеріального становища населення є частка грошових 

доходів у сімейному бюджеті, яка витрачається на продовольчі товари. Відомо, 
що чим вище ця частка, тим нижче рівень матеріального добробуту. 

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств  
у 2019 році у структурі сукупних витрат домогосподарств області найбільш 
вагомою статтею витрат продовжують залишатись витрати на харчування – 48%.  

Вартість харчування в середньому на одну особу становила 78 грн на добу 
проти 70 грн у попередньому році. 

У структурі сукупних витрат на харчування найбільша частка витрачалася 
на м`ясо і м`ясопродукти – 21%. На хліб і хлібопродукти витрачалось 15% від 
усіх витрат на харчування, на овочі (включаючи картоплю) – 14%, на молоко, 
сир і яйця – 13%, на олію та жири – 8%, на цукор та солодощі – 7%,  
на рибопродукти – 6%, на фрукти – 5%.  

Відповідно, населення вимушене обмежувати свої потреби у придбанні 
товарів культурно-побутового призначення, в оновленні гардеробу. На купівлю 
непродовольчих товарів та послуг домогосподарства щомісячно спрямовували 
38% сукупних витрат, у тому числі на оплату житла, комунальних продуктів  
та послуг – 11% (у середньому 1135 грн за місяць у розрахунку на одне 
домогосподарство), на оновлення гардеробу – 7%, на інші напрями споживання 
(на охорону здоров'я, транспорт, зв'язок, на придбання предметів домашнього 
вжитку, побутової техніки, відпочинок і культуру та освіту) від 4% до  
1% сукупних витрат. 

 Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства області  
у 2019 році склали 9995 грн проти 8176 грн у минулому році. Для порівняння: 
одне домогосподарство України витрачало 9670 грн.  

Сукупні витрати на одного члена домогосподарства склали 4924 грн  
на місяць проти 4028 грн у попередньому році. 

На споживчі цілі домогосподарства направляли 88% усіх витрат. 
У 2019 році середньомісячні сукупні витрати однієї особи перевищили 

середньомісячний фактичний прожитковий мінімум (довідково: 3660,94 грн  
на одну особу) на 35%. У порівнянні з 2018 роком відбулося збільшення  
у співвідношенні рівнів середньомісячних сукупних витрат однієї особи  
з відповідними розмірами середньомісячного фактичного прожиткового 
мінімуму (135% проти 123%). 

 



Частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними 
доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму у середньому  
за місяць у 2019 році зменшилась порівняно з 2018 роком на 6 в.п. і склала 20%. 

Свої потреби домогосподарства задовольняють за рахунок ресурсів, які 
надходять з різних джерел. Середньомісячні сукупні ресурси одного 
домогосподарства Вінницької області у 2019 році склали 11642 грн проти  
9430 грн у попередньому році (у середньому по Україні – 12118 грн).  

Сукупні доходи на одного члена домогосподарства області становили 
5735 грн на місяць проти 4645 грн у 2018 році (по Україні – 5743 грн). 

У структурі  сукупних ресурсів домогосподарств грошові доходи 
складають 88% (10233 грн в середньому на місяць на одне домогосподарство), 
з яких:  

53% – це оплата праці; 
19% – пенсії, стипендії, допомоги, пільги, субсидії та компенсаційні 

виплати; 
12% – доходи від підприємницької діяльності та само зайнятості; 
8% – доходи від продажу сільськогосподарської продукції; 
8% – допомога від родичів та інші грошові доходи. 
 

 

 

 

При використанні інформації обов’язковим є посилання  

на джерело – Головне управління статистики у Вінницькій області. 
 

 
 

Довідка за телефоном: (0432) 52 57 69 


