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Доходи  та  витрати  населення  Дніпропетровської  області 

за  2014  рік 
(остаточні дані) 

 

 

У фактичних цінах, 

млн.грн. 

Зміна обсягів 

доходів та витрат 

населення  

за 2014р.  

(у % до 

попереднього року) 

Структура 

доходів та 

витрат 

населення 

області (у %  

до загального 

обсягу по 

Україні) 
Україна 

Дніпро-

петровська 

область 

Україна 

Дніпро-

петровська 

область 
      

Доходи – всього 1516768 136810 102,6 109,8 9,0 

у тому числі      

заробітна плата  615022 62314 101,7 107,8 10,1 

прибуток та змішаний дохід  254307 20130 108,8 118,9 7,9 

соціальні допомоги та інші 

одержані поточні трансферти 562325 46332 … … … 

з них соціальні допомоги 311360 25916 101,2 102,1 8,3 
      

Витрати та заощадження – всього 1516768 136810 … … … 

у тому числі      

придбання товарів та послуг 1316757 111914 106,1 113,6 8,5 

поточні податки на доходи, 

майно та інші сплачені поточні 

трансферти 145736 14124 … … … 

з них       

поточні податки на доходи, 

майно тощо   75446 7827 … … … 

нагромадження нефінансових 

активів   2912 260 … … … 

приріст фінансових активів   27868 9064 … … … 

Наявний дохід      

усього 1151656 105223 99,2 105,2 9,1 

у розрахунку на одну особу, грн. 26782,1 32036,2 99,6 105,7 119,61 

Реальний наявний дохід х х 88,5 94,0 х 
––––––––––––– 
1 У розрахунку на одну особу (у відсотках до середнього рівня по Україні). 

Примітка. Дані по Україні наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

 



 

Окремі складові валового регіонального продукту за витратами  

за 2014 рік  
 

(млн.грн.) 

 Україна 
Дніпро-

петровська 
область 

Фактичне кінцеве споживання – всього 1429959 120178 

індивідуальне кінцеве споживання – всього 1316757 111914 

у тому числі   

кінцеві споживчі витрати домашніх господарств 1120876 95899 

індивідуальні кінцеві споживчі витрати некомерційних  
організацій, що обслуговують домашні господарства 12873 1410 

індивідуальні кінцеві споживчі витрати сектору загального 
державного управління 183008 14605 

колективне кінцеве споживання (споживчі витрати сектору 
загального державного управління) 113202 8264 

Валове нагромадження основного капіталу домашніх 
господарств 29845 1212 
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