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Про надання населенню субсидій у Чернівецькій області у березні 2017 року 
 

У січні-березні 2017р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг звернулось 33,8 тис. домогосподарств, що в 1,6 раза 
більше, ніж у січні-березні 2016р. При цьому на домогосподарства у міських 
поселеннях припадало 37,0% таких звернень. 

Субсидії призначено 45,9 тис. домогосподарств (136,1% 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 – 19,4 тис. домогосподарств, у 
сільській місцевості – 26,5 тис. домогосподарств. У порівнянні з січнем-березнем 
2016р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась в 1,5 раза. 

У березні 2017р. 124,3 тис. домогосподарств (40,4% від загальної кількості 
домогосподарств області) отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, що на 36,4% більше, ніж у березні 2016р. За кількісним 
складом домогосподарства, які отримали субсидії в березні 2017р., розподілялися 
таким чином: 27,1% – одинаки, 26,9% – домогосподарства із двох осіб, решта – із трьох та 
більше осіб.  

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-березні 
2017р. для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 
71507,8 тис.грн (у міських поселеннях – 28299,6 тис.грн, у сільській місцевості – 
43208,2 тис.грн), у січні-березні 2016р. – 46793,6 тис.грн (у міських поселеннях – 
15891,1 тис.грн, у сільській місцевості – 30902,5 тис.грн). 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в березні 
2017р. становив 1711,5 грн проти 1356,6 грн у березні 2016р. Найбільший розмір 
спостерігався у Глибоцькому районі (2549,4 грн), найменший – у Сокирянському 
районі (1135,2 грн). 
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Чернівецька область 33759 8102 45930 9667 124322 71507848 16545249 1711,5 
міста         

Чернівці 7213 1431 12634 2482 40407 17363043 3659555 1474,4 
Новодністровськ 480 55 496 67 2307 743833 78516 1171,9 

райони         
Вижницький 950 112 3510 790 7386 6399500 1775786 2247,8 
Герцаївський 73 2 787 48 2317 838707 90784 1891,3 
Глибоцький 3607 1197 2455 147 3900 2286360 374768 2549,4 
Заставнівський 849 110 1716 124 10082 3879175 273740 2207,6 
Кельменецький 1145 126 1566 192 7665 2359050 350839 1827,3 
Кіцманський 5269 907 5701 1361 12510 12128529 2980950 2190,3 
Новоселицький 3844 1360 6876 1746 11960 14669408 3664170 2098,6 
Путильський 1233 442 – – – – – – 
Сокирянський 4494 2139 5843 2258 6935 6508443 2563187 1135,2 
Сторожинецький 3730 123 3734 125 7375 3383244 279350 2234,8 
Хотинський 872 98 612 327 11478 948556 453604 1387,2 

 
У січні-березні 2017р. 4,0 тис. домогосподарств (26,3% 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 – 3,7 тис. 
домогосподарств. У порівнянні з січнем-березнем 2016р. кількість домогосподарств, 
яким призначені субсидії, збільшилась в 1,9 раза. 

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

За січень-березень 2017р. загальна сума призначених субсидій становила 
9490,0 тис.грн (у міських поселеннях – 751,4 тис.грн, у сільській місцевості – 8738,6 
тис.грн), у відповідному періоді 2016р. – 3192,0 тис.грн (у міських поселеннях – 283,5 
тис.грн, у сільській місцевості – 2908,5 тис.грн). 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в березні 
2017р. становив 2100,1 грн (у березні 2016р. – 1410,5 грн). Найбільший розмір був у 
Сокирянському районі (2443,8 грн), найменший – у Глибоцькому районі (1226,9 грн). 

У січні-березні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих 
домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 16232,0 тис.грн, за 
відповідний період 2016р. – 7394,2 тис.грн. 
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Чернівецька область 15381 5750 4047 250 2430 9489999 525013 2100,1 
міста         

Чернівці 7 – 7 – 2 16665 – – 
Новодністровськ × × × × × × × × 

райони         
Вижницький 1056 408 529 23 162 1233370 52035 2262,4 
Герцаївський 1259 993 – – 585 – – – 
Глибоцький 3300 1464 242 62 318 316110 76068 1226,9 
Заставнівський 1829 520 – – – – – – 
Кельменецький 1055 675 306 2 60 1140172 3257 1628,5 
Кіцманський 655 248 4 – – 9804 – – 
Новоселицький 1164 235 444 15 268 816723 34612 2307,5 
Путильський 1600 615 – – – – – – 
Сокирянський 362 199 740 144 119 1779686 351904 2443,8 
Сторожинецький 2094 2 1644 – 886 3971708 – – 
Хотинський 1000 391 131 4 30 205761 7137 1784,3 

 
 
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 
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