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ПЕРЕДМОВА 
 
Головною метою економічного розвитку країни та діяльності державних 

органів влади є створення умов для найбільш повного задоволення зростаючих 

матеріальних і духовних потреб населення. Рівень задоволення цих потреб 

характеризується рівнем життя населення.  

Рівень життя є соціально-економічною категорією, яка відображає 

сукупність відносин та умов, що визначають життєдіяльність та розвиток 

населення. Тому вивчення рівня життя населення та його динаміки є важливою 

складовою комплексного аналізу соціально-економічного становища, який 

проводиться з метою розробки ефективних заходів соціальної політики. 

Ефективна державна політика, спрямована на забезпечення досягнення 

відповідного життєвого рівня населення, може бути реалізована лише за умови 

всебічного врахування системної дії комплексу соціальних чинників, що його 

зумовлюють, та застосування повної і репрезентативної системи показників 

оцінки рівня життя. 

Оскільки прояви життєдіяльності людей та їх потреби характеризуються 

різноманітністю та різноплановістю, то неможливо виділити один 

універсальний показник для повної оцінки рівня життя населення або певної 

соціальної групи чи окремої особи (сім’ї). Для цього необхідна сукупна система 

характеристик, показників і параметрів, що у своїй єдності спроможні 

відобразити стан задоволення суспільних потреб за їх окремими видами, 

оцінити рівень життєвих гарантій. 

Чергове моніторингове видання Головного управління статистики у 

Черкаській області містить структуровану систему показників, що 

характеризують рівень життя населення області та окремих його верств. 

Потреба в таких збірниках зумовлена необхідністю створення системи 

безперервного спостереження за фактичним станом справ в соціально-

економічній сфері для своєчасного виявлення і системного аналізу змін, які в 

ній проходять, для попередження негативних тенденцій, що ведуть до 

формування і розвитку осередків соціальної напруги. 

Збірник містить основні соціально-економічні індикатори рівня життя 

населення, а саме: макроекономічні показники, дані демографічної статистики, 

показники зайнятості та доходів населення, інформацію про житлові умови, 

стан здоров’я та медичне обслуговування, освіту, показники пенсійного 

забезпечення та соціальної напруги. 

Інформація розподілена за видами економічної діяльності, містами і 

районами відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-

територіального устрою України (КОАТУУ), що діяв до набуття постанови 

Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію 

районів». 

Сподіваємось, що збірник принесе користь фахівцям та науковцям, які 

займаються соціальними питаннями, а також зацікавить громадськість 

інформацією щодо моніторингу рівня життя населення області. 
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Скорочення,  використані у збірнику: 
 

% – відсоток 

в.п. – відсотковий пункт 

грн – гривня 

кг – кілограм 

м2 – квадратний метр 

млн.  –  мільйон  

тис. – тисяча 

т  –     тонна 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення, які використані у збірнику: 

 
Тире (–) – явищ не було     

Крапки ( … ) – відомості відсутні    

Нуль (0; 0,0) – явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними у таблиці розрядами 

Символ (к)             – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 

вимог   Закону України "Про державну статистику" щодо 

конфіденційності статистичної інформації 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має 

сенсу або недоцільне 

«з них», 

«у тому числі» 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми.                               

Мають місце випадки, коли наведено всі доданки загальної 

суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку. 
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Державні соціальні стандарти і гарантії 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Прожитковий мінімум на одну 

особу у розрахунку на місяць, грн 

1330 - з 

1 вересня   

1544 - з  

1 грудня 

1700 - з  

1 грудня 

1853 - з  

1 грудня 

2027 - з  

1 грудня 

2189 - з  

1 грудня 

для дітей віком до 6 років 

1167 - з 

1 вересня   

1355 - з  

1 грудня 

1492 - з  

1 грудня 

1626 - з  

1 грудня 

1779 - з  

1 грудня 

1921 - з  

1 грудня 

для дітей віком від 6 до 18 років 

1455 - з 

1 вересня   

1689 – з 

1 грудня 

1860 – з 

1 грудня 

2027 – з 

1 грудня 

2218 – з 

1 грудня 

2395 – з 

1 грудня 

для працездатних осіб 

1378 - з 

1 вересня   

1600 - з  

1 грудня 

1762 - з  

1 грудня 

1921 - з  

1 грудня 

2102 - з  

1 грудня 

2270 - з  

1 грудня 

для осіб, які втратили 

працездатність 

1074 - з 

1 вересня   

1247 - з  

1 грудня 

1373 - з  

1 грудня 

1497 - з  

1 грудня 

1638 - з  

1 грудня 

1769 - з  

1 грудня 

Мінімальна заробітна плата, грн 

1378 - з 

1 вересня   

1600 - з  

1 грудня 

3200 - з  

1 грудня 

3723 - з  

1 січня 

4173 - з  

1 січня 

4723 - з  

1 січня,  

5000 – з 

вересня 

Мінімальна пенсія за віком, грн 

1074 - з 

1 вересня   

1247 - з  

1 грудня 

1452 - з  

1 грудня 

1497 - з  

1 грудня 

1638 - з  

1 грудня 

1769 - з  

1 грудня 

Середній розмір призначеної 

місячної пенсії, грн 
        

на 1 січня 1581,54 1699,51 1828,31 2479,15 2645,66 3082,98 

на 1 квітня 1594,26 1703,43 1832,45 2517,82 2899,04 3170,14 

на 1 липня 1601,75 1738,86 1886,78 2562,40 3005,96 3393,54 

на 1 жовтня 1691,55 1745,54 2447,95 2576,89 3019,62 3410,60 

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата, грн 4195 5183 7104 8865 10497 11591 

% до попереднього року:         

індекс номінальної заробітної 

плати 120,5 123,6 137,1 124,8 118,4 110,4 

індекс реальної заробітної плати 79,8 109,0 119,1 112,5 109,8 107,4 
 

Примітка. Середні показники наведено без урахування тимчасово окупованої території  Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та     частини зони проведення антитерористичної операції. 

Довідково: середній розмір призначеної місячної пенсії на 01.01.2021р. – 3507,51 грн. 
 

 


