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Про надання населенню субсидій у Закарпатській області  
у грудні 2017 року 

 
У січні–грудні 2017р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг звернулось 200,5 тис. домогосподарств, що на 43,2% 
більше, ніж за відповідний період 2016р., з яких 28,7% – це домогосподарства, які 
проживають у міських поселеннях. 

У січні–грудні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг 191,9 тис. домогосподарств, що становило 95,7% від 
загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, із них 60,7 тис. – у 
міських поселеннях, 131,2 тис. – у сільській місцевості. 

Порівняно з відповідним періодом 2016р. кількість домогосподарств, яким 
призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, збільшилась на 52,3 тис., або на 37,5%. 

У грудні 2017р. кількість домогосподарств, які отримують субсидії для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, склала 136,4 тис., що 
становить 38,5% від загальної кількості домогосподарств області (у грудні 2016р. – 
35,4%). 

За кількісним складом домогосподарств-одержувачів субсидій переважають 
домогосподарства з однієї особи, у грудні 2017р. їх частка склала 24,0%, з двох осіб – 
22,4%, з п’ятьох та більше осіб – 19,2%, з трьох осіб – 17,4%, з чотирьох осіб – 17,0%. 

Загальна сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у 
січні–грудні 2017р. становила 95,6 млн.грн, що на 26,9% менше відповідного 
показника 2016р., з неї у міських поселеннях – 27,7 млн.грн, у сільській місцевості – 
67,9 млн.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у грудні 2017р. порівняно з 
відповідним періодом 2016р. зменшився наполовину і становив 630,2 грн. 
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Закарпатська 
область 200502 8280 191901 11397 136435 95608763 7181823 630,2 
м.Ужгород 13377 454 2155 157 10163 1617150 61735 393,2 
м.Берегово 4594 99 4559 119 3476 1572872 150246 1262,6 
м.Мукачево 1280 97 12975 320 10635 5247516 307207 960,0 
м.Хуст 1428 99 6875 314 5490 3094805 275101 876,1 
м.Чоп 1877 14 1730 45 1300 599612 26430 587,3 
Берегівський 11111 276 11101 312 7137 6454181 245611 787,2 
Великоберез-
нянcький 3223 162 2348 85 

 
3500 921042 27161 319,5 

Виноградівський 32701 235 28193 220 14129 10021298 98503 447,7 
Воловецький 6371 346 6366 383 4182 2485841 351780 918,5 
Іршавський 21047 688 21209 1593 13091 15266407 1430221 897,8 
Міжгірський 9341 244 8824 252 5746 1381283 72706 288,5 
Мукачівський 23468 1122 17063 1308 8642 11532951 772581 590,7 
Перечинський 558 50 5123 267 3691 1659310 102579 384,2 
Рахівський 3033 77 3281 175 2848 222939 16499 94,3 
Свалявський 12287 621 11119 601 8504 5858181 799016 1329,5 
Тячівський 25111 2594 24094 2778 17159 12582512 2127094 765,7 
Ужгородський 12847 350 9668 1388 7101 4137570 254631 183,5 
Хустський 16848 752 15218 1080 9641 10953293 62722 58,1 

 

У січні–грудні 2017р. призначено субсидії на відшкодування витрат для 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 27,5 тис. 
домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2016р. кількість 
домогосподарств, яким призначено субсидії, зменшилась на 0,6%. 

За кількісним складом домогосподарства, яким призначено субсидії такого 
виду, у грудні 2017р. розподілялися наступним чином: з однієї особи – 38,5%, з двох 
осіб – 20,8%, з чотирьох осіб – 14,8%, з трьох осіб – 14,6%, з п’ятьох та більше осіб –  
11,3%.  

За січень–грудень 2017р. загальна сума призначених субсидій готівкою на 
відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива становила 70,1 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 10,2 млн.грн, 
у сільській місцевості – 59,9 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії готівкою 
на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива на одне домогосподарство у грудні 2017р. становив  
3037,8 грн. 

У січні–грудні 2017р. загальна сума отриманих субсидій готівкою на 
відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива становила 63,3 млн.грн, що на 7,6% більше, ніж за відповідний 
період 2016р. 

 
     

1 Враховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у  
2017р.  
2 Враховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було 
тільки у грудні, та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 
21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями) та від 27.04.2016 № 319. 



  

Субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива 
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Закарпатська 
область 32436 1223 27513 1116 3402 70069283 3390190 3037,8 
м.Ужгород 70 3 70 3 11 222006 4729 1576,3 
м.Берегово 112 1 101 1 25 305349 1511 1511,0 
м.Мукачево 60 5 60 5 15 167848 15314 3062,8 
м.Хуст 124 7 94 5 2 245171 12070 2414,0 
м.Чоп 36 – 28 – 2 71530 – – 
Берегівський 891 – 707 25 74 1951680 72261 2890,4 
Великоберез- 
нянcький 1979 48 1422 27 259 3164046 60285 2232,8 
Виноградівський 272 29 225 27 10 614735 81466 3017,3 
Воловецький 1507 82 1023 59 104 2287879 140163 2375,6 
Іршавський 403 19 384 19 44 1014404 56103 2952,8 
Міжгірський 5902 240 4276 191 650 11088581 407188 2131,9 
Мукачівський 2526 115 2411 109 323 5968535 246238 2259,1 
Перечинський 1926 52 1423 52 216 3566099 108778 2091,9 
Рахівський 5096 91 5096 149 438 11229965 972869 6529,3 
Свалявський 1057 18 823 14 105 1938102 34693 2478,1 
Тячівський 8069 285 7509 255 850 21025662 703386 2758,4 
Ужгородський 644 47 609 37 178 1761827 114864 3104,4 
Хустський 1762 181 1252 138 96 3445864 358272 2596,2 
 

     

1 Враховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було 
тільки у грудні. 

 

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. 
 
 
 
 
Довідка: тел. (0312(2)) 3-45-38, e-mail: stat@uz.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/statinfo.html 
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