
 

 
Інформація про надання населенню Сумської області субсидій у лютому 2018 

року 

У лютому 2018р. 277,0 тис. домогосподарств (62,1% від загальної кількості 

домогосподарств області) отримували субсидії. 

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

комунальних послуг звернулись 17,1 тис. домогосподарств, що на 26,8% менше, ніж у 

відповідному періоді 2017р. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у 

міських поселеннях, склала 57,0%, у сільській місцевості – 43,0%.  

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

послуг призначені 7,8 тис. домогосподарств (у міських поселеннях – 5,0 тис., у сільській 

місцевості – 2,8 тис.), що у 3,7 раза менше, ніж у відповідному періоді 2017р.  

Сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг із початку року 

становила 6278,6 тис.грн (із неї у міських поселеннях – 4984,7 тис.грн, у сільській                

місцевості – 1293,9 тис.грн), що в 7,1 раза менше порівняно з відповідним періодом 

минулого року. 

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг на одне домогосподарство у лютому 2018р. склав 576,7 грн, що                   

в 2,8 раза менше порівняно з лютим 2017р. 

Сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні 

послуги, з початку року склала 735766,8 тис.грн  (з неї у міських поселеннях –                       

554194,7 тис.грн, у сільській місцевості – 181572,1 тис.грн), що на 22,6% менше порівняно               

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

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

лютого 2018р. склала 1248987,6 тис.грн. 
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У січні–лютому 2018р. 3,1 тис. домогосподарств (у міських поселеннях –  1,0 тис., у 

сільській місцевості – 2,1 тис.) було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що в 7,4 раза більше, ніж у січні–

лютому 2017р. 

Сума призначених субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива у січні–лютому 2018р. становила 9860,2 тис.грн (з неї у 

міських поселеннях – 3372,4 тис.грн, у сільській місцевості – 6487,8 тис.грн.), у січні–

лютому 2017р. –922,4 тис.грн (з неї у міських поселеннях – 213,3 тис.грн, у сільській 

місцевості – 709,1 тис.грн).  

Середній розмір субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у лютому 2018р. склав                   

3179,7 грн, що в 1,5 раза більше порівняно з відповідним періодом минулого року.  



 

2 З початку року населенням отримано субсидій готівкою на придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 2674,4 тис.грн, у січні–лютому 

2017р. – 2485,6 тис.грн. 
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