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Співвідношення середнього розміру призначених
місячних пенсій та прожиткового мінімуму

(на 1 січня; грн)

1544,0 1700,0 1853,0

1247,0 1373,0 1497,0

1924,7

2859,6 2942,3

2017 2018 2019

Прожитковий мінімум у розрахунку на місяць на одну особу

Прожитковий мінімум у розрахунку на місяць для осіб, які втратили 
працездатність

Середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерів, які 
перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України

Співвідношення середнього розміру призначених 
місячних пенсій та середньомісячної заробітної плати

(на 1 січня; грн) 

5075,0

6939,0

8862,0

1924,7

2859,6 2942,3

2017 2018 2019

Середньомісячна заробітна плата

Середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерів, які 
перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України
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Кількість пенсіонерів
(цивільні та військові пенсіонери)                                                                                         

(на 1 січня; тис. осіб)

1004,4
984,8

961,0

2017 2018 2019

Розподіл пенсіонерів за видами пенсій 
на 1 січня 2019 року 

(цивільні та військові пенсіонери; відсотків)

За віком

80,3

За 

інвалідністю
7,8

У разі втрати 

годувальника
6,4

За вислугу 

років
4,9

Соціальні 

пенсії
0,6

Довічне грошове 

утримання суддів у 
відставці

0,0



Кількість осіб з інвалідністю1

(на 1 січня; тис. осіб)
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174,6

174,8

173,1

2017

2018

2019

____________
1 За даними Міністерства соціальної політики України, Міністерства
охорони здоров’я України та Пенсійного фонду України.

Кількість осіб з інвалідністю, які перебувають 
на обліку у Пенсійному фонді1

(на 1 січня; тис. осіб)

145,4

144,0

141,6

2017

2018

2019

____________
1 За даними Пенсійного фонду України. Незалежно від виду пенсії,
яку отримують особи з інвалідністю.

ІІІ групи

56,4

ІІ групи

28,0

І групи

7,9
Діти з інвалідністю 

до 18 років 
7,7

Розподіл осіб з інвалідністю 
за групами інвалідності 
на 1 січня 2019 року1

(відсотків)

____________
1 За даними Міністерства соціальної політики України, Міністерства
охорони здоров’я України та Пенсійного фонду України.
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Кількість домогосподарств,
яким призначено субсидії

(тис.)

608,6 600,9

446,8

14,4 14,9 12,1

2016 2017 2018

Для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг

Готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива

Середній розмір субсидії, призначеної 
на одне домогосподарство

(у грудні; грн)

1102,9
921,4

471,9

2174,1

2804,2 2753,4

2016 2017 2018

Для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг

Готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива


