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Зміст

• Рівень доходу жінок та осіб похилого віку 

серед ВПО у порівнянні з рівнем доходу 

решти населення

• Основне джерело доходу серед внутрішньо 

переміщених жінок

• Основне джерело доходу серед внутрішньо 

переміщених осіб похилого віку

• Прояви матеріальних позбавлень

• Висновки

• Рекомендації
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• За результатами  всеукраїнське опитування населення країни проведено з 12 по 19 грудня 2014 року в усіх областях України та місті Києві

Центр «Соціальний моніторинг» та Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка 



Рівень доходу серед внутрішньо 
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• За результатами  всеукраїнське опитування населення країни проведено з 12 по 19 грудня 2014 року в усіх областях України та місті Києві

Центр «Соціальний моніторинг» та Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка 



Основне джерело доходу серед 
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Прояви матеріальних позбавлень

• 50,1% респондентів зазначили, що особисто

не можуть отримувати повноцінне здорове

харчування для себе особисто

• 30% забезпечити своїм дітям повноцінне

здорове харчування

• Майже 70% опитаних «часто» або «іноді»

були фінансово неспроможні купити

необхідні продукти харчування
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Висновки

У 64,9% жінок та 49,8% осіб похилого віку дохід у

розрахунку на одного члена сім’ї у минулому місяці

становив до 1200 грн. на одну особу.

 відповіли, що їх У 46,2% внутрішньо переміщених

жінок основним джерелом доходів є власний

заробіток або заробіток членів родини.

Серед 47,9% внутрішньо переміщених жінок

основним джерелом доходу є допомога від Держави,

волонтерських, громадських, міжнародних

організацій та родичів або друзів.
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Рекомендації

Майже у половини жінок ВПО серед економічно

активного населення основним джерелом формування

доходу є не власний заробіток, що може бути причиною

нестабільного фінансового стану.

Пропонується забезпечення ВПО робочими місцями

відповідно до їх рівня освіти, кваліфікації або

перекваліфікація та навчання відповідно до потреб

регіону проживання.

З часом потрібно надавати довготривалу фінансову

державну допомогу тільки для найуразливіших

категорій ВПО: людям з інвалідністю, особам

похилого віку тошо.
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Дякую за увагу!!!!

Додаткова інформація:

Бондар Тетяна, 

УІСД ім. О. Яременка, 

Тел./факс: (044) 501 50 75; (044) 501 50 76

bondar@uisr.org.ua http:/www.uisr.org.ua 

Осауленко Ольга, 

Представництво UNFPA в Україні,

Тел./факс: +38 044 253 00 53

osaulenko@unfpa.org http:// www.unfpa.org
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