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Доходи  та  витрати  населення  Дніпропетровської  області 

за  2013  рік 
(остаточні дані) 

 

 

У фактичних цінах, 
млн.грн. 

Зміна обсягів 
доходів та витрат 

населення  
за 2013р.  
(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 1548733 124594 106,2 104,9 8,0 
у тому числі      
заробітна плата  630734 57783 103,5 101,1 9,2 
прибуток та змішаний доход  243668 16924 108,3 114,1 6,9 
соціальні допомоги та інші 
одержані поточні трансферти 586379 42180 … … … 

з них соціальні допомоги 323123 25394 107,1 109,7 7,9 
      

Витрати та заощадження – всього 1548733 124594 … … … 
у тому числі      
придбання товарів та послуг 1304031 98475 109,1 109,0 7,5 
поточні податки на доходи, 
майно та інші сплачені поточні 
трансферти 107345 9603 … … … 

з них       
поточні податки на доходи, 
майно тощо   72943 7000 … … … 

нагромадження нефінансових 
активів   5378 –333 … … … 
приріст фінансових активів   110888 15800 … … … 

Наявний доход      
усього 1215457 99995 105,8 104,9 8,2 
у розрахунку на одну особу, грн. 26719,4 30300,6 106,0 105,3 113,41 

Реальний наявний доход х х 106,1 105,3 х 
––––––––––––– 
1 У розрахунку на одну особу (у відсотках до середнього рівня по Україні). 

 



 

Окремі складові валового регіонального продукту за витратами  

за 2013 рік  
 

(млн.грн.) 

 Україна 
Дніпро-

петровська 
область 

Фактичне кінцеве споживання – всього 1397512 103896 

індивідуальне кінцеве споживання – всього 1304031 98475 

у тому числі   

кінцеві споживчі витрати домашніх господарств 1099191 84528 

індивідуальні кінцеві споживчі витрати некомерційних  
організацій, що обслуговують домашні господарства 10570 1153 

індивідуальні кінцеві споживчі витрати сектору загального 
державного управління 194270 12794 

колективне кінцеве споживання (споживчі витрати сектору 
загального державного управління) 93481 5421 

Валове нагромадження основного капіталу домашніх 
господарств 35040 1509 
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