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ПЕРЕДМОВА 

 

Статистичний збірник містить матеріали, що характеризують 

кількість пенсіонерів та середній розмір пенсії, забезпечення яких 

здійснюється відповідно до нормативно-правових актів органами 

Пенсійного фонду України, види і розміри пенсій, мережу та діяльність 

дитячих інтернатних закладів.  

Також у виданні висвітлено показники про кількість дітей, які 

знаходяться на вихованні в сім’ях громадян, у будинках сімейного типу і 

прийомних сім’ях, мережу центрів соціально-психологічної реабілітації 

дітей, захисту прав дітей.  

У збірнику наведено інформацію щодо діяльності будинків-

інтернатів для громадян похилого віку та  осіб з інвалідністю (дорослих, 

дітей і молоді), територіальних центрів, які обслуговують громадян 

похилого віку, хворих, інших громадян, які перебували у складних 

життєвих обставинах, центрів (відділень) обліку бездомних громадян.  

У виданні представлено показники, що характеризують надання 

допомоги окремим категоріям населенням, а саме: малозабезпеченим 

сім’ям, сім’ям з дітьми, цільова непрацездатним громадянам з 

мінімальними доходами, особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю, громадянам, які перебували в складних життєвих 

обставинах, на оплату житлово-комунальних послуг та для відшкодування 

витрат на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного 

побутового палива.  

У статистичному збірнику наведено інформацію про кількість 

ветеранів війни, дітей війни, ветеранів праці, працюючих пенсіонерів.  

Окремі показники наведено по містах та районах.  
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СКОРОЧЕННЯ  

 

од – одиниці 

грн – гривня 

р. – рік 

рр. – роки 

табл. – таблиця 

млн. – мільйон 

тис. – тисяча 

у т.ч. – у тому числі 

% – відсоток 

 

 

 

 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…) – відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0) – явища відбувалися, але у вимірах, менших за ті, що можуть 

бути виражені використаними в 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 

“у тому числі“ – означає, що наведено не всі доданки загальної суми  

 

 

 

 

 

Примітка. У деяких випадках незначні розбіжності між підсумком та сумою складових 

частин пояснюється округленням даних. 
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