
      Додаток 1 до додатка 2 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  
економічного та соціального розвитку  
Дніпропетровської області на 2020 рік 

 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2020 рік 
(Програма) 

 

I. Промисловість 
 

  

у тому числі:   

Обсяг реалізованої промислової продукції у 
діючих цінах,  усього 

млрд грн 504,0 

Індекс загального росту обсягів виробництва 
промислової продукції (у % до попереднього 
року) 

% 99,0 

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 

млрд грн 155,2 

Індекс промислової продукції % 98,5 

Переробна промисловість  млрд грн 296,5 

Індекс промислової продукції % 100,3 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 

млрд грн 37,5 

Індекс промислової продукції % 101,8 
Текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 

млрд грн 1,5 

Індекс промислової продукції % 93,5 

Виробництво коксу млрд грн 11,4 

Індекс промислової продукції % 101,0 

Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 

млрд грн 
17,9 

Індекс промислової продукції % 105,2 

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції  

млрд грн 
18,7 

Індекс промислової продукції % 100,0 
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Показники 
Одиниця 
виміру 

2020 рік 
(Програма) 

Металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів 

млрд грн 168,6 

Індекс промислової продукції % 99,0 

Машинобудування млрд грн 23,6 

Індекс промислової продукції % 103,3 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 

млрд грн 52,3 

Індекс промислової продукції % 90,0 

II. Сільське господарство   

Валова сільськогосподарська продукція в  

господарствах усіх категорій у цінах  

2010 року,  усього 

млн грн 16279 
 

у % до попереднього року % 100,8 

Виробництво основних видів 

сільськогосподарської продукції 

  

Зернові культури (у заліковій вазі) тис. тонн 4050 

у % до попереднього року % 100,1 

Цукрові буряки (фабричні) тис. тонн 42,5 

у % до попереднього року % 138,9 

Соняшник (у заліковій вазі) тис. тонн 1384 

у % до попереднього року % 100 

Реалізація худоби та птиці в живій вазі тис. тонн 322,4 

у % до попереднього року % 100,3 

Молоко тис. тонн 288,7 

у % до попереднього року % 100,1 

Яйця млн шт. 866,7 

у % до попереднього року % 100 

IIІ. Інвестиційна діяльність   

Капітальні інвестиції  млн грн 57900,0 

у фактичних цінах, у % до попереднього року % 102,0 
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Показники 
Одиниця 
виміру 

2020 рік 
(Програма) 

Обсяг прямих іноземних інвестицій,  
за наростаючим підсумком, усього 

млн дол. 
США 

3895,0 

у % до попереднього року % 102,5 

IV. Зовнішньоторговельний оборот 
товарів та послуг 

  

Обсяг зовнішньоторговельного обороту 
млн дол. 

США 

16730,0 

у % до попереднього року % 112,4 

Обсяг експорту 
млн дол. 

США 

9840,0 

у % до попереднього року % 112,9 

Обсяг імпорту 
млн дол. 

США 

6890,0 

у % до попереднього року % 111,7 

V. Фінансові показники   

Надходження податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів до зведеного 
бюджету 

млрд грн 81,9 

у тому числі до місцевих бюджетів млрд грн 33,8 

Доходи місцевих бюджетів 
(без трансфертів) 

млрд грн 33,8 

у % до попереднього року % 106,9 

Видатки місцевих бюджетів, усього млрд грн 41,8 

у тому числі трансферти млрд грн 2,4 

VІ. Показники рівня життя   

Фонд оплати праці  млн грн 113577,1 

Середньомісячна заробітна плата грн 12200,0 

Заборгованість із виплати заробітної плати 
(на кінець року), усього  

млн грн 53,8 

VIІ. Населення та ринок праці   

Середньорічна чисельність наявного 
населення  

тис. осіб 3181,9 

у % до попереднього року % 99,6 

Рівень безробіття (за методологією МОП) 
 

% 
7,5 



4 
 

Показники 
Одиниця 
виміру 

2020 рік 
(Програма) 

Кількість зареєстрованих безробітних (на 
кінець періоду) 

тис. осіб 25,0 

у % до попереднього року % 100,0 
 

VІII. Розвиток малого підприємництва 
 

  

Кількість малих підприємств на  
10 тис. населення 

один. 89 

у % до попереднього року % 102,3 

Чисельність найманих працівників у малому 
підприємництві  

тис. осіб 131,0 

у % до попереднього року % 101,6 
Питома вага продукції, виробленої малими 
підприємствами 

% 16,0 

Кількість середніх підприємств на  
10 тис. населення 

один. 4 

у % до попереднього року % 100,0 
Чисельність найманих працівників у 
середньому підприємництві  

тис. осіб 245,0 

у % до попереднього року % 102,1 
Питома вага продукції, виробленої 
середніми підприємствами 

% 29,0 

Чисельність підприємців – фізичних осіб тис. осіб 136,5 

у % до попереднього року % 100,4 

   

 

 

Керуючий справами 

виконавчого апарату 

обласної ради                                                                                А. МАРЧЕНКО 


	“ЗАТВЕРДЖЕНО”

