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Про надання населенню Херсонської області субсидій у січні 2018 року 
 

У січні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 
отримували 32,4% домогосподарств області. 

У січні 2018р. 6619 домогосподарств звернулися за субсидіями для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг, у порівнянні з відповідним періодом минулого року 
кількість домогосподарств, які звернулися за субсидіями зменшилась на 33%. Із загальної 
кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, 58,3% проживають у міських 
поселеннях та 41,7% у сільській місцевості. 

У січні 2018р. 10,9 тис. домогосподарств призначено субсидії (у січні 2017р. – 12,6 тис. 
домогосподарств), з них у міських поселеннях – 6,8 тис. домогосподарств (у січні 2017р. – 10,4 
тис. домогосподарств), у сільській місцевості – 4,1 тис. домогосподарств  (у січні 2017р. – 2,2 тис. 
домогосподарств).  

Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг у січні 2018р. становила 14,6 млн. грн (у січні 2017р. – 16,3 млн.грн), з неї у 
міських поселеннях – 8,4 млн.грн (у січні 2017р. – 13,2 млн.грн), у сільській місцевості – 6,2 млн. 
грн (у січні 2017р. – 3,1 млн.грн). 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2018р. становив 
1341,4 грн, що на 42,8 грн  більше, ніж у січні минулого року.  

Загальна сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг організаціям, що надають послуги в січні 2018 року 199,9 млн.грн, що на 
186,3 млн.грн  менше, ніж у січні 2017 року, з них у міських поселеннях 157,5 млн.грн та в 
сільській місцевості 42,4 млн.грн. Заборгованість бюджетів за субсидії для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг перед організаціями, що надають послуги, на 
кінець січня 2018 року становила 567,6 млн.грн. 
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Херсонська область 6619 10904 131141 14626,2 1341,4 
Новокаховська міськрада 151 175 14401 229,6 1312,0 
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  Продовження  
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м. Каховка 55 158 9267 165,5 1047,5 
м. Херсон 1159 1508 47600 1301,8 863,3 
Райони      
Бериславський 9 16 4725 25,1 1568,8 
Білозерський 185 574 8127 519,1 904,4 
Великолепетиський – – 1 – – 
Великоолександрівський 137 160 3324 89,5 559,4 
Верхньорогачицький 6 10 1069 9,6 960,0 
Високопільський  13 14 2714 6,2 442,9 
Генічеський 66 2867 2877 4182,4 1458,8 
Голопристанський* 1187 24 5511 36,3 1512,5 
Горностаївський 991 – 12 – – 
Іванівський – 1 1 – – 
Каланчацький 98 94 4201 122,1 1298,9 
Каховський 92 3881 3881 6467,9 1666,6 
Нижньосірогозький 892 – – – – 
Нововоронцовський 225 14 493 29,1 2078,6 
Новотроїцький 1160 1160 555 1062,3 915,8 
Олешківський 121 122 9752 191,8 1572,1 
Скадовський 9 50 7589 83,2 1664,0 
Чаплинський 63 76 5041 104,7 1377,6 

* Включаючи м. Гола Пристань. 
1 Враховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у 2017 році, але призначено їм було тільки у  
2018 році. 
2 Враховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було 

тільки  у січні. 

У січні 2018р. 302 домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 76 
домогосподарствам (у січні 2017р. – 233 домогосподарствам), у сільській місцевості – 226 
домогосподарствам (у січні 2017р. – 563 домогосподарствам). 

У січні 2018р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 789,5 
тис.грн (у січні 2017р. – 1612,4 тис.грн), з неї у міських поселеннях – 201,9 тис.грн (у січні 2017р.–
512,8 тис.грн), у сільській місцевості – 587,6 тис.грн (у січні 2017р. – 1099,6 тис.грн).  

Середній розмір призначеної у січні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство 
становив 2614,2 грн, що на 588,5 грн більше, ніж у січні минулого року.  

Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 15344,8 тис.грн, що в 
2 рази більше, ніж у січні 2017р. 

 
 
 
 
 
 



  

 
Субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива 
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Херсонська область 3829 302 4823 789,5 2614,2 
Новокаховська міськрада 1 1 33 4,1 4100,0 
м. Каховка – – – – – 
м. Херсон 41 5 117 18,2 3640,0 
Райони      
Бериславський – – 178 – – 
Білозерський – 56 671 169,7 3030,4 
Великолепетиський – – 121 – – 
Великоолександрівський 107 82 184 181,0 2207,3 
Верхньорогачицький – 4 – 12,0 3000,0 
Високопільський  – 8 – 25,2 3150,0 
Генічеський 33 3 823 5,2 1733,3 
Голопристанський* 1444 1 702 2,1 2100,0 
Горностаївський 991 4 194 8,1 2025,0 
Іванівський – – 311 – – 
Каланчацький 6 6 105 20,8 3466,7 
Каховський 59 88 91 228,4 2595,5 
Нижньосірогозький 892 – – – – 
Нововоронцовський 216 – 198 – – 
Новотроїцький 21 21 319 66,1 3147,6 
Олешківський 12 15 578 27,3 1820,0 
Скадовський 3 5 – 13,9 2780,0 
Чаплинський 3 3 198 7,4 2466,7 

* Включаючи м. Гола Пристань. 
1 Враховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у 2017 році, але призначено їм було тільки у  
  2018 році. 
2 Враховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було 

тільки  у січні. 
 

 

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 управління багатоквартирним будинком,  
користування житлом або його утримання, послуг з транспортування та розподілу природного газу 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, у разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло-   або 
газопостачанням для опалення.  



  

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження «Надання 
населенню субсидій». Респондентами (звітними (обліковими) одиницями) цього державного 
статистичного спостереження є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, 
районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах 
(у разі їх створення) рад. 

Показники розраховуються по Херсонській області в цілому та по містах обласного значення і районах за 
типом місцевості. 
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