
У березні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг отримали 290,4 тис. домогосподарств (65,1% від загальної кількості домогосподарств 

області). 

З початку року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг звернулося 33,2 тис. домогосподарств, що на 10,6% менше, ніж                            

у відповідному періоді 2017р. При цьому на домогосподарства у міських поселеннях 

припадало 50,1% таких звернень, у сільській місцевості – 49,9%.  

У січні–березні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг призначені 21,9 тис. домогосподарств (у міських поселеннях – 9,5 тис.,                

у сільській місцевості – 12,4 тис.), що у 1,8 раза менше, ніж у відповідному періоді 2017р.  

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у  січні–березні 2018р. становила 

9096,2 тис.грн (у міських поселеннях – 6802,8 тис.грн, у сільській місцевості –                       

2293,4 тис.грн), що в 6,1 раза менше порівняно з відповідним періодом попереднього року. 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2018р. 

зменшився порівняно з відповідним періодом 2017р. у 4,9 раза і становив 199,7 грн.  

Сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні 

послуги, з початку року склала 1369533,7 тис.грн  (з неї у міських поселеннях –                          

1000702,7 тис.грн, у сільській місцевості – 368831,0 тис.грн), що на 1,4% менше порівняно                     

з січнем–березнем 2017р. Заборгованість бюджетів за субсидії для відшкодування витрат          

на оплату житлово-комунальних послуг перед організаціями, що надають послуги, на кінець 

березня 2018р. склала 1063282,7 тис.грн. 
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У січні–березні 2018р. 15,6 тис. домогосподарств (у міських поселеннях – 3,7 тис.,               

у сільській місцевості – 11,9 тис.) було призначено субсидії готівкою на придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що в 4 рази більше, ніж            

у січні–березні 2017р. 

За січень–березень 2018р. сума призначених субсидій становила 47485,2 тис.грн                           

(у міських поселеннях – 12346,2 тис.грн, у сільській місцевості – 35139,0 тис.грн),                           

у відповідному періоді 2017р. – 11265,4 тис.грн (у міських поселеннях – 3996,1 тис.грн,                  

у сільській місцевості – 7269,3 тис.грн). 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2018р. 

збільшився порівняно з відповідним періодом 2017р. на 2,8% і становив 3018,9 грн.  

З початку року населенням отримано субсидій готівкою на придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 12008,7 тис.грн,                                       

у січні–березні 2017р. – 2634,1 тис.грн. 
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Субсидії готівкою на придбання скрапленого газу,  

твердого та рідкого пічного побутового палива 
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