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Про надання населенню субсидій у січні 2017 року 

 
У січні п.р. до служби субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг звернулося 13984 домогосподарства, що в 2,0 раза більше, ніж у 
січні 2016р. Із числа тих домогосподарств, які звернулися за субсидіями, 42,1% 
проживали в міських поселеннях. 

Субсидії призначено 17497 домогосподарствам (125,1% від тих, які за ними 
звернулися, ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено 
їм було тільки у січні 2017р.), у т.ч. у міських поселеннях – 7054 домогосподарствам, у 
сільській місцевості – 10443 домогосподарствам. У порівнянні з січнем 2016р. 
кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась на 40,0%. 

Загальна сума призначених у січні п.р. субсидій для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг становила 25372,1 тис.грн (у січні 2016р. – 
19745,0 тис.грн), з них у міських поселеннях – 10059,3 тис.грн, у сільській місцевості – 
15312,8 тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в січні п.р. 
становив 1450,1 грн проти 1578,7 грн у січні 2016р.  

У січні п.р. 107623 домогосподарства (35,0% від загальної кількості 
домогосподарств області) отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, що на 44,2% більше, ніж у січні 2016р.  

За кількісним складом домогосподарства, які отримали субсидії в січні п.р., 
розподілялися таким чином: 28,3% – одинаки, 27,0% – домогосподарства із двох осіб, 
18,4% – із трьох, 13,9% – із чотирьох і 12,4% – із п’яти та більше осіб.  

 
 
  



Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  
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Чернівецька область 13984 17497 107623 25372122 1450,1 

міста      
Чернівці 3439 4401 33996 5736874 1303,5 
Новодністровськ 281 214 2170 338470 1581,6 

райони      
Вижницький 585 1786 6654 2523892 1413,2 
Герцаївський 49 547 2512 480059 877,6 
Глибоцький 305 692 4535 929390 1343,0 
Заставнівський 456 1164 9292 2623341 2253,7 
Кельменецький 564 917 7493 1208484 1317,9 
Кіцманський 1958 1814 9063 3676562 2026,8 
Новоселицький 1639 1900 7649 3844015 2023,2 
Путильський 143 – – – – 
Сокирянський 1222 1147 3248 1898630 1655,3 
Сторожинецький 2792 2791 9804 1943659 696,4 
Хотинський 551 124 11207 168746 1360,9 

 
 
Крім того, за субсидіями на відшкодування витрат для придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива готівкою в січні п.р. звернулося 
2959 домогосподарств, з яких 13,9% проживало в міських поселеннях. У порівнянні з 
січнем 2016р. кількість домогосподарств, які звернулися за субсидіями, збільшилась у 
2,3 раза. 

Субсидії цього виду призначено 2984 домогосподарствам (100,8% від тих, які 
звернулися). У порівнянні з січнем 2016р. кількість домогосподарств, яким призначені 
субсидії, збільшилась у 2,4 раза. 

За кількісним складом домогосподарства, яким призначено субсидії в січні п.р., 
розподілялися таким чином: 46,6% – одинаки, 25,9% – домогосподарства із двох осіб, 
11,5% – із трьох, 9,3% – із чотирьох і 6,7% – із п’яти та більше осіб. 

Загальна сума призначених субсидій на відшкодування витрат для придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива готівкою становила 
7281,6 тис.грн, з них у міських поселеннях – 622,1 тис.грн, у сільській місцевості – 6659,5 
тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в січні п.р. 
становив 2440,2 грн (у січні 2016р. – 1257,7 грн). 

Загальна сума субсидій, отриманих домогосподарствами готівкою, в січні п.р. 
становила 4899,9 тис.грн (у січні 2016р. – 1208,7 тис.грн). 

 
 



Субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу,  
твердого та рідкого пічного побутового палива  
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Чернівецька область 2959 2984 2372 7281631 2440,2 

міста      
Чернівці 5 5 9 12640 2528,0 
Новодністровськ × × × × × 

райони      
Вижницький 197 471 110 1096598 2328,2 
Герцаївський 6 – 368 – – 
Глибоцький 144 – – – – 
Заставнівський 234 – 337 – – 
Кельменецький – 247 180 1017494 4119,4 
Кіцманський 68 4 79 9804 2451,0 
Новоселицький 125 212 227 450080 2123,0 
Путильський 156 – 466 – – 
Сокирянський 35 313 – 542562 1733,4 
Сторожинецький 1831 1617 292 3971708 2456,2 
Хотинський 158 115 304 180745 1571,7 
 
 
Географічне охоплення  
Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 
 
Методологія та визначення 
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – щомісячна адресна 
безготівкова допомога для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його 
утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот).  

Субсидія готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 
грошова допомога на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, 
яка призначається один раз на рік. Призначається у разі, коли житлове приміщення не забезпечується 
електро-, тепло- або газопостачанням для опалення.  

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Надання 
населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та на придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".  

Інформація формується по регіону в цілому та по містах обласного значення і районах за типом 
місцевості. 

В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв'язку з округленням даних. 
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