
 

 

 

 

ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ В М.КОНОТОП У ВЕРЕСНІ 2015 РОКУ 

 

 У січні–вересні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг та електроенергії були призначені                   

18461 домогосподарству (86,0% від числа домогосподарств, які за ними 

звернулися), тоді як за аналогічний період минулого року таких 

домогосподарств було 1685. Загальна сума призначених субсидій склала     

5394,7 тис.грн. 

 У розрахунку на одне домогосподарство середній розмір призначеної 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та 

електроенергії зріс з 71 грн. у вересні минулого року до 859 грн. у             

вересні п.р., – це найбільший показник серед міст Сумської області. 

Найменший розмір призначеної субсидії спостерігався в м.Суми – 102 грн., а в 

середньому по області – 233 грн. 

 Отримали субсидії у вересні 2015р. 15726 домогосподарств, з них                     

6242 домогосподарства (39,7%) – одинаки. 

 Крім того, в січні–вересні 2015р. 478 домогосподарствам були призначені 

субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбанням скрапленого газу й 

твердого палива, з них 330 домогосподарств (69,0%) – одинаки. У порівнянні з 

відповідним періодом минулого року кількість домогосподарств, яким 

призначено субсидії збільшилась у півтора раза, або на 165 домогосподарств. 

Загальна сума призначених субсидій даного виду склала 708,0 тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на одне домогосподарство 

у вересні 2015р. склав 1555 грн. (у вересні 2014р. – 915 грн.), в середньому по     

області – 1330 грн. Найбільший розмір субсидій зазначеного виду серед міст 

Сумської області спостерігався в м.Глухів (1906 грн.), а найменший – у 

м.Шостка (1249 грн.).  

        За січень–вересень 2015р. за субсидіями для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг звернулося 21470 домогосподарств міста, 

що в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Призначено 

субсидій за даний період 18461 домогосподарству, що становить 86,0% від 

загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними. Загальна сума 

призначених субсидій даного виду склала 5394,7 тис.грн. 

 У розрахунку на одне домогосподарство середній розмір призначеної 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та 

електроенергії в вересні 2015р. становив 859 грн., що в 12 разів більше, ніж у 

вересні 2014р. (71 грн.) – це найбільший показник серед міст Сумської області. 

Найменший розмір субсидій спостерігався в м.Суми – 101,8 грн., а в 

середньому по області – 233 грн. 

 Отримали субсидії в вересні 2015р. 15726 домогосподарств, з них                     

6242 домогосподарства (39,7%) – одинаки. 



 Крім того, в січні–вересні 2015р. 478 домогосподарствам були призначені 

субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбанням скрапленого газу й 

твердого палива, з них 330 домогосподарства (69,0%) – одинаки. В порівнянні з 

відповідним періодом минулого року кількість домогосподарств, яким 

призначено субсидії збільшилась на 52,7%, або на 165 домогосподарств. 

Загальна сума призначених субсидій даного виду склала 708,0 тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на одне домогосподарство 

в вересні 2015р. склав 1555 грн. (у вересні 2014р. – 915 грн.), в середньому по     

області – 1330 грн. Найбільший розмір субсидій зазначеного виду серед міст 

Сумської області спостерігався в м.Глухів (1906 грн.), а найменший – у 

м.Шостка (1249 грн.).  

 

 

 

 

 


