
 

ЖИТЛОВІ  СУБСИДІЇ  В  СУМСЬКІЙ  ОБЛАСТІ   

У  БЕРЕЗНІ  2013р. 

 

За повідомленням Головного управління статистики у Сумській області,  

у січні–березні 2013р. 16,3 тис. сімей Сумської області (91,8% із числа тих, які 

звернулися) були призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг на загальну суму 1683,9 тис.грн. Порівняно з 

відповідним періодом 2012р. кількість сімей, яким призначено субсидії, 

збільшилась у 2 рази, а сума призначених субсидій зменшилась на 5,2%. 

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у березні 2013р. зменшився  

у 3,6 раза у порівнянні з березнем 2012р і становив 60,7 грн. Серед міст та 

районів найбільший розмір субсидії спостерігався у містах Шостка (263,7 грн.), 

Суми (208,4 грн.) та Глухів (199,7 грн.), Недригайлівському (33,8 грн.), 

Сумському (24,4 грн.) та Липоводолинському (22,4 грн.) районах, найменший – 

у Конотопському районі (3,5 грн.). 

Фактично у березні 2013р. субсидії отримали отримали 80,1 тис. сімей, з 

яких кожна сьома проживає у м.Суми, 13,4% – м.Шостка, 10,4% – м.Конотоп.  

Сума отриманих у березні субсидій зазначеного виду становила  

14455,6 тис.грн., 17,1% цієї суми припадає на жителів м.Шостка, 16,7% – 

м.Суми, 10,1% – м.Конотоп.  

        За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають сім’ї з 

однієї особи, у березні 2013р. їх частка склала 60,4% загальної кількості сімей, 

що отримували субсидії. Вищою за середню по області була частка таких сімей 

по Шосткинському, Конотопському та Глухівському районах (86,1%, 81,6% та 

80,8% відповідно).  

Заборгованість відділів субсидій перед організаціями-надавачами житлово-

комунальних послуг на кінець березня 2013р. становила 17768,2 тис.грн. 

Найбільші борги склались по м.Конотоп (19,0% від їх загальної суми по 

області), значними вони є по містах Суми (12,7%) та Шостка (9,6%). 

Крім того, у січні–березні 2013р. 9,5 тис. сімей були призначені субсидії 

готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива на загальну суму 6867,2 тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат, 

пов’язаних з придбанням побутового палива та скрапленого газу  на одну сім’ю 

у березні 2013р. становив 713,5 грн. 

За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій цього виду 

переважають сім’ї з однієї особи, у березні 2013р. їх частка склала 95,4%.  

 
 


