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Доходи та витрати населення Київської області за 2014 рік 

 

У фактичних 
цінах, 

млн.грн. 

Зміна обсягів доходів 
та витрат населення 

регіону за 2014р.  
(у % до 2013р.) 

Структура 
доходів та витрат 

населення по 
регіону (у % до 

загального обсягу  
по Україні) 

 

Україна Київська 
область Україна Київська 

область 
Київська 
область 

Доходи – всього 1516768 63342 102,6 107,6 4,2 
з них      
заробітна плата  615022 26720 101,7 106,6 4,4 
прибуток та змішаний дохід  254307 11505 108,8 116,1 4,5 
соціальні допомоги та інші 
одержані поточні трансферти                                      562325 22482 … … … 

   з них соціальні допомоги 311360 13838 101,2 102,2 4,5 
Витрати та заощадження – 
всього 1516768 63342 … … … 

з них      
придбання товарів та послуг 1316757 60345 106,1 116,5 4,6 
поточні податки на доходи, 
майно та інші сплачені 
поточні трансферти 145736 6302 … … … 

з них       
поточні податки на доходи, 
майно тощо   75446 3824 … … … 

нагромадження нефінансових 
активів   2912 4586 … … … 
приріст фінансових активів   27868 –8148 … … … 

Наявний дохід      
усього 1151656 49133 99,2 104,1 4,3 
у розрахунку на одну  
особу, грн. 26782,1 28443,3 99,6 103,8 106,21 

Реальний наявний дохід × × 88,5 92,3 × 
 
 

1 У розрахунку на одну особу (у відсотках до середнього рівня по Україні). 
 

 



Окремі складові валового регіонального продукту за витратами  
за 2014 рік¹ 

 
(млн.грн.) 

 Україна Київська 
область 

Фактичне кінцеве споживання – всього 1429959 67064 
індивідуальне кінцеве споживання – всього 1316757 60345 

у тому числі   
кінцеві споживчі витрати домашніх господарств 1120876 52695 

індивідуальні кінцеві споживчі витрати некомерційних  
організацій, що обслуговують домашні господарства 12873 377 

індивідуальні кінцеві споживчі витрати сектору загального 
державного управління 183008 7273 

колективне кінцеве споживання (споживчі витрати сектору 
загального державного управління) 113202 6719 

Валове нагромадження основного капіталу домашніх господарств 29845 4491 
 
¹ Таблиця надається на основі розробок остаточних річних даних по доходах та витратах населення. 
 
 
 
 
 
Начальник                                                                                             Л.П. Височан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідки за телефоном: (044) 482-06-98 
Веб-сайт Головного управління статистики у Київській області: www.kievobl.ukrstat.gov.ua   
© Головне управління статистики у Київській області, 2016 

http://www.kievobl.ukrstat.gov.ua/

