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Доходи та витрати населення Дніпропетровської області 
за 2009 рік 

(остаточні дані) 

У фактичних цінах, 
млн.грн. 

Зміна обсягів доходів та 
витрат населення  

за 2009р.  
(у % до відповідного 
періоду попереднього 

року) 
 

Україна 
Дніпро-

петровська 
область 

Україна 
Дніпро-

петровська 
область 

Структура 
доходів та 

витрат 
населення 

області  (у %  
до загального 

обсягу  по 
Україні) 

      

Доходи – всього 894286 72138 105,8 105,4 8,1 
у тому числі      
заробітна плата  365300 33473 99,7 98,7 9,2 
прибуток та змішаний доход  129760 8146 98,9 97,3 6,3 
соціальні допомоги та інші 
одержані поточні трансферти                         364572 27360 … … … 

з них соціальні допомоги 204101 16804 113,1 112,3 8,2 
      

Витрати та заощадження – всього 894286 72138 … … … 
у тому числі      
придбання товарів та послуг 709025 51221 101,9 100,6 7,2 
поточні податки на доходи, майно та 
інші сплачені поточні трансферти 67053 4436 … … … 

з них       
поточні податки на доходи, майно 
тощо   45368 2813 … … … 

нагромадження нефінансових 
активів   10493 457 … … … 
приріст фінансових активів   69884 12843 … … … 

Наявний доход      
усього 661915 55139 104,3 105,3 8,3 
у розрахунку на одну особу, грн. 14372,8 16386,5 104,8 106,0 114,01 

Реальний наявний доход х х 90,0 90,2 х 
––––––––––––– 
1 У розрахунку на одну особу (у відсотках до середнього рівня по Україні). 
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Окремі складові валового регіонального продукту за витратами  
за 2009 рік по Дніпропетровській області 

 
(млн.грн.) 

 Україна 
Дніпро-

петровська 
область 

Фактичне кінцеве споживання – всього 772826 55265 
індивідуальне кінцеве споживання – всього 709025 51221 

у тому числі   
кінцеві споживчі витрати домашніх господарств 581733 41843 

індивідуальні кінцеві споживчі витрати некомерційних  
організацій, що обслуговують домашні господарства 7079 623 

індивідуальні кінцеві споживчі витрати сектору загального 
державного управління 120213 8755 

колективне кінцеве споживання (споживчі витрати сектору 
загального державного управління) 63801 4044 

Валове нагромадження основного капіталу домашніх 
господарств 14549 639 
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