
 

 

 

ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ В М.КОНОТОП У ТРАВНІ 2015 РОКУ 

 

Із набранням чинності з 1 травня 2015р. Постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 лютого 2015р. №106 «Про удосконалення порядку надання 

житлових субсидій» та в умовах значного підвищення цін на природний газ та 

електроенергію різко збільшилась кількість домогосподарств, які звернулись за 

призначенням субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг та електроенергії. Так, в січні–травні 2015р. до відділу 

соціальних допомог УСЗН Конотопської міської ради за призначенням даного 

виду субсидій звернулося 14802 домогосподарства міста, що на                    

14327 домогосподарств, або в 11 раз більше, ніж за аналогічний період 

минулого року. Слід відмітити, шо лише протягом травня, – звернулось       

11687 домогосподарств. Призначено субсидій у січні–травні 2015р.                

3635 домогосподарствам, що становить лише чверть від загальної кількості 

домогосподарств, які звернулися за ними. Це сталося через недосконалу 

програму обміну даними про доходи з Державною фіскальною службою. В 

порівнянні з січнем–травнем 2014р. кількість домогосподарств, яким 

призначено субсидії збільшилась на 2426 одиниць (або в 3 рази). 

 Зростання цін на енергоносії вплинуло й на середній розмір субсидії.  

Так, середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг та електроенергії в розрахунку на одне 

домогосподарство зріс з 43 грн. у травні 2014р. до 927 грн. – у травні 2015р. 

Найбільший розмір субсидій спостерігався в м.Лебедин – 1075 грн., а в 

м.Шостка він був найменший – 143 грн. 

  У травні 2015р. фактично субсидії отримали 1019 домогосподарств. Сума 

нарахованих їм субсидій склала 60,2 тис.грн.  

 Крім того, в січні–травні 2015р. 325 домогосподарствам були призначені 

субсидії готівкою на відшкодування витрат, пов'язаних із придбанням 

скрапленого газу й твердого палива, це на 42 домогосподарства більше, ніж за 

аналогічний період минулого року. Загальна сума призначених субсидій даного 

виду склала 475,7 тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на одне домогосподарство 

в травні 2015р. склав 1494 грн. (у травні 2014р – 943 грн.). Найбільший розмір 

субсидій зазначеного виду серед міст Сумської області спостерігався в 

м.Шостка (2090 грн.), а найменший – в м.Лебедин (982 грн.).  

Протягом січня–травня 2015р. субсидії даного виду в місті отримали                  

138 домогосподарств на загальну суму 200,3 тис.грн.  

 

 

 


