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ПРЕС-ВИПУСК  

 

Субсидії малозабезпеченим сім’ям 
  

У вересні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг отримували 37,2 тис. домогосподарств.  

У січні–вересні 2018р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг звернулось 58,0 тис. домогосподарств, що на 64,2% 
менше, ніж за відповідний період 2017р. При цьому, на домогосподарства у 
міських поселеннях припадало 24,3% таких звернень, у сільській місцевості – 
75,7%. 

У січні–вересні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг 53,6 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, 
що звернулися за субсидіями у 2017р., але призначено їм було тільки у 2018р., та 
тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848), із них 18,5 тис. – у міських 
поселеннях, 35,1 тис. – у сільській місцевості. Порівняно з відповідним періодом 
2017р., кількість таких домогосподарств зменшилась на 64,7%. 

Сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у  
січні–вересні 2018р. становила 21,5 млн.грн (у міських поселеннях –  
6,1 млн.грн, у сільській місцевості – 15,4 млн.грн). Середній розмір призначеної 
субсидії на одне домогосподарство у вересні 2018р., порівняно з відповідним 
періодом 2017р., зменшився на 66,7% і становив 43,0 грн. 

У січні–вересні 2018р. сума перерахованих субсидій цього виду 
організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, 
становила 1115,1 млн.грн (у міських поселеннях – 423,0 млн.грн, у сільській 
місцевості – 692,1 млн.грн) та порівняно із січнем–вереснем 2017р. збільшилась 
на 15,6%.  

Заборгованість бюджетів за субсидії для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг перед організаціями, що надають 
домогосподарствам житлово-комунальні послуги, на кінець вересня 2018р. склала 
91,6 млн.грн. 

У січні–вересні 2018р. призначено субсидії готівкою на придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 20,1 тис. 
домогосподарств, із них 2,6 тис. домогосподарств – у міських поселеннях,  
17,5 тис. – у сільській місцевості. Кількість таких домогосподарств, у порівнянні 
із січнем–вереснем 2017р., зменшилася на 14,3%. 

За січень–вересень 2018р. сума призначених субсидій готівкою на 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 
становила 59,9 млн.грн (у міських поселеннях – 8,3 млн.грн, у сільській 
місцевості – 51,6 млн.грн). Середній розмір призначеної субсидії на одне 

 



домогосподарство у вересні 2018р. становив 3150,1 грн і порівняно з вереснем 
2017р. збільшився у 1,9 раза. 

У січні–вересні 2018р. сума отриманих субсидій готівкою на придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила  

52,7 млн.грн. 
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