
ЖИТЛОВІ  СУБСИДІЇ  В  СУМСЬКІЙ  ОБЛАСТІ   
У  СІЧНІ  2013р. 

 
За повідомленням Головного управління статистики у Сумській області, у 

січні 2013р. 4,3 тис. сімей Сумської області (90,7% із числа тих, які звернулися) 
були призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг на загальну суму 791,9 тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у січні 2013р. становив 182,2 грн. 
Серед міст та районів найбільший розмір субсидії спостерігався у містах Глухів 
(306,8 грн.), Суми (295,8 грн.), Шостка (233,9 грн.) та Охтирка 
(192,3 грн.), Буринському (173,3 грн.), Лебединському (148,4 грн.) та 
Путивльському (140,1 грн.) районах, найменший – у Шосткинському (17,7 грн.) 
та Глухівському (12,8 грн.) районах. 

Фактично у січні 2013р. субсидії отримали  71,5 тис. сімей, з яких 15,6%  
проживає у м. Суми, 14,9% – м.Шостка, 11,1% – м.Глухів.  

Сума отриманих у січні субсидій зазначеного виду становила 14957,1 
тис.грн., 20,0% цієї суми припадає на жителів м.Шостка, 16,4% – м.Суми.  
        За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають сім’ї з однієї 
особи, у січні 2013р. їх частка склала 56,8% загальної кількості сімей, що 
отримували субсидії. Вищою за середню по області була частка таких сімей по 
містах Ромни (66,0%) та Суми (64,3%), Шосткинському (79,3%), Середино-
Будському (66,0%) та Лебединському (63,9%) районах.  

Заборгованість відділів субсидій перед організаціями-надавачами житлово-
комунальних послуг на кінець січня 2013р. становила 36068,3 тис.грн. З них по 
м.Шостка (19,2% від їх загальної суми по області), Конотоп (10,3%), м.Суми 
(9,0%).  

 Крім того, у січні 2013р. 848 сім’ям були призначені субсидії готівкою для 
відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива на загальну суму 673,1 тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на одну сім’ю у січні 2013р. 
склав 793,8 грн. Найбільший розмір субсидії зазначеного виду спостерігався у 
м.Суми (1107,0 грн.) та Роменському районі (1036,1 грн.). 

За кількісним складом сімей, яким призначені субсидії цього виду 
у січні 2013р. по області переважають одинаки (94,8%). По м.Суми, 
Конотопському, Недригайлівському і Сумському районах  усі  сім’ї були 
одинаками. 

 


