Шановні жителі Івано-Франківської області!
Органи державної статистики України на постійній основі проводять
вибіркові обстеження населення (домогосподарств), результати яких є
основним джерелом інформації, необхідної для вимірювання соціальноекономічних характеристик домогосподарств, проведення всебічного аналізу
рівня життя населення України, моніторингу бідності, розрахунків основних
показників у галузі сільського господарства, комплексної оцінки стану ринку
праці тощо. Матеріали обстеження використовуються при підготовці
законодавчих актів, розробці програм соціального захисту, визначенні
соціальних нормативів, для обчислення індексу інфляції, багатьох
макроекономічних показників та показників розвитку окремих галузей
економіки.
Обстеження умов життя домогосподарств України проводиться
відповідно до вимог міжнародних стандартів. Об’єктом зазначеного
обстеження є домогосподарство.
Домогосподарство – сукупність осіб, які спільно проживають в
одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе
всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю
або частково об’єднують та витрачають кошти.

Відповідно до програми обстеження умов життя домогосподарств
упродовж листопада–грудня 2021 року буде проведено основне (базове)
інтерв’ю у 347 домогосподарствах Прикарпаття, адреси яких визначено шляхом
випадкового відбору. Дане обстеження буде проводитися на територіях міст
Івано-Франківська, Болехова, Галича, Калуша, Коломиї, Тлумача, Яремче,
селищ міського типу Рожнятів та Перегінське, в окремих населених пунктах
сільської місцевості усіх районів області.
Головне управління статистики в Івано-Франківській області запрошує
населення до співробітництва і запевняє, що вся отримана від будь-якої родини
інформація має виключно конфіденційний характер і буде використана лише у
зведеному вигляді у статистичних цілях. Конфіденційність наданої населенням
інформації гарантується Законами України «Про державну статистику», «Про
інформацію» та «Про захист персональних даних», за порушення вимог яких
працівники органів державної статистики несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством України.
Тому, якщо до вашої родини завітає фахівець з інтерв’ювання, який
зобов’язаний засвідчити свої повноваження службовим посвідченням, просимо
долучитися до обстеження та зробити свій внесок у формування актуальної
інформації щодо життєвого рівня населення.
За результатами спостереження 2020 року на Прикарпатті
проживає 446,8 тис. домогосподарств, що становить 3% загальної
їх кількості в Україні. Середньостатистична родина нашого краю
складається з трьох осіб. Водночас 32% – це сім’ї з чотирьох та
більше осіб. У 48% родин області зростають діти віком до 18 років.
З їх числа 80% виховують одну дитину.

Доходи і витрати домогосподарств
Івано-Франківської області
у 2020 році
(за матеріалами вибіркового обстеження
умов життя домогосподарств)

Середньомісячні сукупні
ресурси пересічного
домогосподарства – 13982 грн,
сукупні витрати – 11581 грн

Серед регіонів України
за цими показниками
область посіла 3 місце

Структура сукупних ресурсів

Структура сукупних витрат
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доходи від зайнятості

на продовольчі товари та харчування поза домом

пенсії, стипендії та соціальні допомоги

на непродовольчі товари

доходи від особистого підсобного господарства

на оплату послуг

інші доходи

інші витрати

Середньомісячні сукупні витрати
середньостатистичного домогосподарства
на харчування
м’ясо та м’ясні
продукти…………………. 1183 грн

картопля…………….. 290 грн

молоко та молочні
продукти…………………. 926 грн

овочі………………….. 673 грн

яйця…………………….… 122 грн

фрукти……………….

421 грн

риба та рибопродукти…

хліб і хлібні
продукти……….….....

855 грн

265 грн

цукор, джем, мед, сироп,
шоколад, кондитерські
вироби………………….… 457 грн

інші продукти
харчування……….…. 672 грн

олія та інші рослинні
жири………………….…... 178 грн

харчування поза
домом…………….…... 259 грн

Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021

