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Доходи та витрати населення Львівської області у 2016 році
(попередні дані)

За попередніми даними, у 2016 році доходи населення Львівської області
становили 112,6 млрд.грн, або 5,6% від загальної суми доходів населення України.
Приріст доходів населення області у 2016 році відносно 2015 року становив 17,7%.
У 2016 році величина наявного доходу населення Львівської області
дорівнювала 85,3 млрд.грн, що у розрахунку на одну особу становило 33,7 тис.грн (в
Україні – 35,6 тис.грн).
Реальний наявний дохід, визначений з урахуванням зростання споживчих цін,
відносно 2015 року зріс на 2,5% (в Україні – на 0,3%).
Обсяг витрат населення Львівської області у 2016 році становив 118,3 млрд.грн
(5,9% від загальної суми витрат населення України).
Доходи та витрати населення у 2016 році
(попередні дані)

(у фактичних цінах)
Україна

Львівська область

Доходи – усього, млн.грн
Витрати – усього, млн.грн

2002383
2020783

112628
118322

Наявний дохід – усього, млн.грн

1519574

85332

Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн

35610,1

33673,5

100,3

102,5

Реальний наявний дохід (% до попереднього року)

Географічне охоплення
Усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Методологія та визначення
Доходи населення (номінальні доходи) – це сума грошових коштів і матеріальних благ (заробітна
плата; прибуток та змішаний дохід; одержані доходи від власності; соціальні допомоги; соціальні
трансферти в натурі та інші поточні трансферти), яка спрямована на підтримку фізичного, морального,
економічного та інтелектуального стану людини й на задоволення її потреб.
Наявні доходи – це номінальні доходи за вирахуванням податків та інших обов'язкових платежів,
тобто кошти, що використовуються населенням на споживання й заощадження.
Методологія розрахунку:
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2006/62/met_dvn_62_2006.zip
Перегляд даних
Дані попередні. Остаточні дані за 2016 рік будуть оприлюднені 29 грудня 2017 року.
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