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Про надання населенню субсидій у Чернівецькій області у лютому 2017 року 
 

У січні-лютому 2017р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг звернулось 25,7 тис. домогосподарств, що в 1,7 раза 
більше, ніж у січні-лютому 2016р. При цьому на домогосподарства у міських 
поселеннях припадало 38,6% таких звернень. 

Субсидії призначено 36,3 тис. домогосподарств (141,3% із числа тих, які  
звернулися, ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено 
їм було тільки у 2017р.), з них у міських поселеннях – 15,6 тис.  домогосподарств, у 
сільській місцевості – 20,7 тис. домогосподарств. У порівнянні з січнем-лютим 2016р. 
кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась у 1,5 раза. 

У лютому 2017р. 118,7 тис. домогосподарств (38,6% від загальної кількості 
домогосподарств області) отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, що на 37,3% більше, ніж у лютому 2016р. За кількісним 
складом домогосподарства, які отримали субсидії в лютому 2017р., розподілялися 
таким чином: 27,4% – одинаки, 26,9% – домогосподарства із двох осіб, решта – із трьох та 
більше осіб.  

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-лютому 
2017р. для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 
54962,6 тис.грн (у міських поселеннях – 22218,6 тис.грн, у сільській місцевості – 
32744,0 тис.грн), у січні-лютому 2016р. – 38168,6 тис.грн (у міських поселеннях – 
11985,9 тис.грн, у сільській місцевості – 26182,7 тис.грн). 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в лютому 
2017р. становив 1576,8 грн проти 1595,8 грн у лютому 2016р. Найбільший розмір 
спостерігався у Заставнівському районі (2294,6 грн), найменший – у Глибоцькому 
районі (607,8 грн). 
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Чернівецька область 25657 11673 36263 18766 118713 54962599 29590477 1576,8 
міста         

Чернівці 5782 2343 10152 5751 38869 13703488 7966614 1385,3 
Новодністровськ 425 144 429 215 2284 665317 326847 1520,2 

райони         
Вижницький 838 253 2720 934 6720 4623714 2099822 2248,2 
Герцаївський 71 22 739 192 2344 747923 267864 1395,1 
Глибоцький 2410 2105 2308 1616 5281 1911592 982202 607,8 
Заставнівський 739 283 1592 428 9973 3605435 982094 2294,6 
Кельменецький 1019 455 1374 457 7566 2008211 799727 1749,9 
Кіцманський 4362 2404 4340 2526 11350 9147579 5471017 2165,9 
Новоселицький 2484 845 5130 3230 10409 11005238 7161223 2217,1 
Путильський 791 648 – – – – – – 
Сокирянський 2355 1133 3585 2438 5164 3945256 2046626 839,5 
Сторожинецький 3607 815 3609 818 7350 3103894 1160235 1418,4 
Хотинський 774 223 285 161 11403 494952 326206 2026,1 

 
У січні-лютому 2017р. 3,8 тис. домогосподарств (39,4% із числа тих, які 

звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у 
міських поселеннях – 0,3 тис.  домогосподарств, у сільській місцевості – 3,5 тис. 
домогосподарств. У порівнянні з січнем-лютим 2016р. кількість домогосподарств, 
яким призначені субсидії, збільшилась у 2,3 раза. 

За кількісним складом домогосподарства, яким призначено субсидії в лютому 
2017р., розподілялися таким чином: 48,5% – одинаки, 24,4% – домогосподарства із 
двох осіб, решта – із трьох та більше осіб. 

За січень-лютий 2017р. загальна сума призначених субсидій становила 8965,0 
тис.грн (у міських поселеннях – 712,4 тис.грн, у сільській місцевості – 8252,6 тис.грн), у 
відповідному періоді 2016р. – 2481,1 тис.грн (у міських поселеннях – 213,6 тис.грн, у 
сільській місцевості – 2267,5 тис.грн). 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в лютому 
2017р. становив 2070,5 грн (у лютому 2016р. – 2118,6 грн). Найбільший розмір був у 
Сокирянському районі (3128,0 грн), найменший – у Глибоцькому районі (1333,6 грн). 

У січні-лютому 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих 
домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 10717,3 тис.грн, за 
відповідний період 2016р. – 2678,7 тис.грн. 
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Чернівецька область 9631 6672 3797 813 4906 8964986 1683355 2070,5 
міста         

Чернівці 7 2 7 2 11 16665 4025 2012,5 
Новодністровськ × × × × × × × × 

райони         
Вижницький 648 451 506 35 269 1181335 84737 2421,1 
Герцаївський 266 260 – – 1005 – – – 
Глибоцький 1836 1692 180 180 351 240042 240042 1333,6 
Заставнівський 1309 1075 – – 337 – – – 
Кельменецький 380 380 304 57 268 1136915 119421 2095,1 
Кіцманський 407 339 4 – 83 9804 – – 
Новоселицький 929 804 429 217 499 782111 332031 1530,1 
Путильський 985 829 – – 466 – – – 
Сокирянський 163 128 596 283 207 1427782 885220 3128,0 
Сторожинецький 2092 261 1644 27 1075 3971708 – – 
Хотинський 609 451 127 12 335 198624 17879 1489,9 

 
 
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. 
 
 
 
Довідки за телефоном: (0372) 58-15-05, 58-15-60 
Більше інформації: http://www.cv.ukrstat.gov.ua  
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017 
 

http://www.cv.ukrstat.gov.ua/

