
 

 
У січні 2018р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг звернулись 6,9 тис. домогосподарств, що майже вдвічі менше, ніж у 

січні 2017р. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міській місцевості, 

склала 64,8%.  

З початку року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг призначені 3,1 тис. домогосподарств, що становило 45,5% від загальної кількості 

домогосподарств, які за ними звернулися; з них у міських поселеннях – 2,6 тис. 

домогосподарств, у сільській місцевості – 0,5 тис. домогосподарств. У порівнянні з 

відповідним періодом 2017р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, 

зменшилась у 5,7 раза.  

У січні 2018р. 274,8 тис. домогосподарств (61,6% від загальної кількості 

домогосподарств області) отримували субсидії. 

Загальна сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у січні 

2018р. становила 3610,7 тис.грн (із неї у міських поселеннях – 2958,7 тис.грн, у сільській 

місцевості – 652,0 тис.грн), що в 7,4 раза менше порівняно з відповідним періодом минулого року. 

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг на одне домогосподарство у січні 2018р. склав 1152,8 грн, що на 23,2% 

менше порівняно з січнем 2017р. 

Загальна сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг організаціям, що надають послуги, з початку року склала                           

372229,5 тис.грн  (з неї у міських поселеннях – 269928,7 тис.грн, у сільській місцевості – 

102300,8 тис.грн), що в 1,5 раза більше порівняно з січнем 2017р. Заборгованість бюджетів за 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг перед 

організаціями, що надають послуги, на кінець січня 2018р. склала 1171170,3 тис.грн. 
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У січні 2018р. 228 домогосподарствам (у міських поселеннях –  66, у сільській 

місцевості – 162) було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, що в 1,6 раза менше, ніж  у січні 2017р.  

Загальна сума субсидій готівкою, призначених на придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, у січні 2018р. становила 581,9 тис.грн, з неї   

у міських поселеннях – 192,3 тис.грн, у сільській місцевості – 389,6 тис.грн. 

Середній розмір субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у січні 2018р. склав 2552,2 грн, 

що на 17,1% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.  

З початку року населенням отримано субсидій готівкою на придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 1217,3 тис.грн, за січень 2017р. –

1759,9 тис.грн. 

 

Субсидії готівкою на придбання скрапленого газу,  

твердого та рідкого пічного побутового палива у січні 2018 року
 

 Кількість Кількість Кількість Загальна сума Середній 



 

2 

домогосподарств, 
які звернулися за 
субсидіями, од 

домогосподарств, 
яким призначено 

субсидії, од 

домогос-
подарств, 

які 
отримали 
субсидії, 

од 

призначених 
субсидій, тис.грн 

розмір 
призначених 
субсидій, грн 

Сумська 
область 4028 228 448 581,9 2552,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


