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Про надання субсидій населенню у січні 2017 року 
 

У січні 2017р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість 
домогосподарств, які звернулися за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, зменшилась на 21,6%. Із загальної кількості домогосподарств, які 
звернулися за субсидіями, майже 66,1% склали міські жителі. 

У січні 2017р. 12,6 тис. домогосподарств призначено субсидії для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг, з них у міських поселеннях – 10,4 тис. 
домогосподарств, у сільській місцевості – 2,2 тис. домогосподарств. У порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, збільшилась на 
7,1%. 

У січні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 
отримували майже 30% домогосподарств області, що на 13,7 в.п. більше, ніж у січні минулого 
року. 

За кількісним складом домогосподарства, які отримували субсидії, у січні розподілялись 
таким чином: 42076 домогосподарств складали одинаки, 40111 домогосподарств з двох осіб, 
20885 домогосподарств з трьох осіб, 11786 домогосподарств з чотирьох осіб, 6903 
домогосподарств з п’яти та більше осіб.  

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг у січніі 2017р. становила 16,3 млн. грн (у січні 2016р. – 11,7 млн.грн), з неї у 
міських поселеннях – 13,2 млн. грн, у сільській місцевості – 3,1 млн. грн. 

 Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2017р. становив 
1298,6 грн, що на 329,8 грн. більше, ніж у січні минулого року.  
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Херсонська область 9882 12568 121761 16320389 1298,6 
Новокаховська міськрада 1098 1292 12001 1824030 1411,8 
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  Продовження  
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м. Каховка 572 591 9025 739113 1250,6 
м. Херсон 2398 6322 40688 7528658 1190,9 
Райони      
Бериславський 231 220 4577 376203 1710,0 
Білозерський 523 687 9642 877709 1277,6 
Великолепетиський 3 2 - 542 271,0 
Великоолександрівський 234 277 3262 347836 1255,7 
Верхньорогачицький 5 17 1061 9041 531,8 
Високопільський  74 80 2676 145745 1821,8 
Генічеський 180 219 2821 78326 357,6 
Голопристанський* 1092 610 5457 1057695 1733,9 
Горностаївський 1014 1 6 1280 1280,0 
Іванівський - - - -  
Каланчацький 153 154 4231 260881 1694,0 
Каховський 244 235 3804 404065 1719,4 
Нижньосірогозький 558 - - -  
Нововоронцовський 49 48 430 73748 1536,4 
Новотроїцький 133 140 426 19304 137,9 
Олешківський 541 719 9257 1012389 1408,1 
Скадовський 363 402 7532 593021 1475,2 
Чаплинський 417 552 4865 970803 1758.7 

* Включаючи м. Гола Пристань. 

У січні 2017р. 796 домогосподарствам призначено субсидії для відшкодування витрат на 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських 
поселеннях – 233 домогосподарствам, у сільській місцевості – 563 домогосподарствам. 

У січні 2017р. за кількісним складом домогосподарства, яким призначені субсидії 
готівкою, розподілялись таким чином: 262 – домогосподарства склали одинаки, 227 – 
домогосподарств з двох осіб, 139 – домогосподарств з трьох осіб, 81 – домогосподарство з 
чотирьох осіб, 87 – домогосподарств з п’яти та більше осіб. 

У січні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам для 
відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, становила 1612,4 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 512,8 тис.грн, у сільській місцевості 
– 1099,6 тис.грн.  

Середній розмір призначеної у січні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство 
становив 2025,7 грн.  

Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування 
витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 
7,6 млн.грн, що у 5,1 раза більше, ніж у січні 2016р. 
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Субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, 
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Херсонська область 3540 796 1596 1612423 2025,7 
Новокаховська міськрада 4 4 28 8911 2227,8 
м. Каховка 1 3 26 8984 2994,7 
м. Херсон 51 5 29 11653 2330,6 
Райони      
Бериславський - - 59 - - 
Білозерський 123 118 35 205307 1739,9 
Великолепетиський - - - - - 
Великоолександрівський 72 72 - 146201 2030,6 
Верхньорогачицький 4 11 - 27254 2477,6 
Високопільський  4 - - - - 
Генічеський 80 101 558 234956 2326,3 
Голопристанський* 748 - 48 - - 
Горностаївський 1014 - - - - 
Іванівський - - 182 - - 
Каланчацький 452 6 63 16757 2792,8 
Каховський 165 157 96 356001 2267,5 
Нижньосірогозький 558 - - - - 
Нововоронцовський - - - - - 
Новотроїцький 142 247 180 425138 1721,2 
Олешківський 10 12 - 33555 2796,3 
Скадовський 35 28 203 67741 2419,3 
Чаплинський 77 32 89 69965 2186,4 

* Включаючи м. Гола Пристань. 

 
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 Херсонській області 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: (0552) 26-46-82 
Веб-сайт Головного управління статистики у Херсонській області: http://www.ks.ukrstat.gov.ua 
© Головне управління статистики у Херсонській області, 2017 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


