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Про надання населенню субсидій 
у січні 2017 року 

 
Упродовж січня 2017р. в області за субсидіями для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг звернулось 31,4 тис. домогосподарств, що в 
порівнянні з січнем 2016р. більше на 31,1%. Питома вага звернень домогосподарств, 
які проживають у міських поселеннях склала 75,6%. 

У січні 2017р. призначено субсидії, з урахуванням звернень попереднього року,             
30,1 тис. домогосподарств, що в порівнянні з січнем 2016р. більше на 5,6 тис., або на 
22,7%. У міських поселеннях проживають 24,3 тис. домогосподарств, яким 
призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, у сільській місцевості – 5,8 тис. домогосподарств. 

У січні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг отримували 39,5% усіх домогосподарств області, в січні 2016р. – 
лише 25,8%. 

За кількісним складом серед одержувачів субсидій переважають 
домогосподарства з однієї особи, їх частка склала 40,3% усіх домогосподарств. 
Домогосподарства з двох осіб складають 32,0%, з трьох осіб – 16,2%, решта – з 
чотирьох та більше осіб. 

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні 2017р. становила                     
37088,2 тис.грн, з неї в міських поселеннях – 28610,1 тис.грн, у сільській місцевості – 
8478,1 тис.грн. Порівняно з відповідним періодом 2016р. загальна сума субсидій 
зросла в 1,8 раза. 

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в січні 2017р. склав                 
1231,9 грн, що на 44,6% більше, ніж у січні 2016р. 
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Субсидії для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг 

 

 

Кількість 
домогоспо-
дарств, які 

звернулися за 
субсидіями, од 

Кількість 
домогоспо-

дарств, яким 
призначено 
субсидії, од 

Кількість 
домогоcпо-
дарств, які 
отримують 
субсидії у 
січні, од 

Загальна 
сума 

призначених 
субсидій, грн 

Середній 
розмір 

призначених 
субсидій у 
січні, грн 

Усього 31410 30107 283766 37088235 1231,9 

м.Запоріжжя 14312 151721 126990 15794801 1041,0 

м.Бердянськ 2277 23711 26837 3508795 1479,9 

м.Енергодар 138 1491 2301 26979 181,1 

м.Мелітополь 1792 1654 29020 2367959 1431,7 

м.Токмак 706 445 9217 617144 1386,8 

райони      

Бердянський 370 347 5225 593563 1710,6 

Більмацький 63 1441 644 73615 511,2 

Василівський 866 8931 12430 1156582 1295,2 

Великобілозерський 547 66 66 54396 824,2 

Веселівський 961 57 2905 87386 1533,1 

Вільнянський 523 11131 7823 1603453 1440,7 

Гуляйпільський 899 346 5093 435248 1257,9 

Запорізький 768 8871 7991 1631793 1839,7 

К-Дніпровський 738 715 7492 1122302 1569,7 

Мелітопольський 1447 1013 7625 1924898 1900,2 

Михайлівський 337 9891 5481 1908006 1929,2 

Новомиколаївський 402 296 1890 317307 1072,0 

Оріхівський 463 11711 5914 1290109 1101,7 

Пологівський 462 439 6420 458878 1045,3 

Приазовський 193 2391 822 293229 1226,9 

Приморський 445 4581 3822 421309 919,9 

Розівський 909 140 279 56184 401,3 

Токмацький 1094 239 2780 381186 1594,9 

Чернігівський 109 3161 711 136641 432,4 

Якимівський 589 448 3988 826472 1844,8 
______________ 
1 За рахунок домогосподарств, які звернулися за субсидіями у попередньому році, але призначено їм було 
тільки в січні 2017р. 

 
У січні 2017р. 1,4 тис. домогосподарств (17,1% із числа тих, які звернулись) було 

призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що в порівнянні з січнем 2016р. 
менше на 21,5%. 

За кількісним складом домогосподарства, яким призначено субсидії такого 
виду, в січні 2017р. розподілялися наступним чином: з однієї особи – 46,7%, з двох 
осіб – 27,2%, з трьох – 14,5%, решта – з чотирьох і 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 2988,2 тис.грн, з неї в 
міських поселеннях – 861,5 тис.грн, у сільській місцевості – 2126,7 тис.грн. 
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Середній розмір субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в січні 2017р. на 
одне домогосподарство становив 2198,8 грн. 

Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами в січні 2017р. 
для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива, становила 4914,5 тис.грн, що в порівнянні з січнем 2016р. 
більше в 3,5 раза. 
 

Субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива 

 

 

Кількість 
домогоспо-
дарств, які 

звернулися за 
субсидіями, од 

Кількість 
домогоспо-

дарств, яким 
призначено 
субсидії, од 

Кількість 
домогоспо-
дарств, які 
отримують 
субсидії у  
січні, од 

Загальна 
сума 

призначених 
субсидій, грн 

Середній 
розмір 

призначених 
субсидій у 
січні, грн 

Усього 7929 1359 2344 2988172 2198,8 

м.Запоріжжя  21 17 43 46118 2712,8 

м.Бердянськ 28 28 31 62302 2225,1 

м.Енергодар – – – – – 

м.Мелітополь 23 23 52 55602 2417,5 

м.Токмак 445 18 29 43610 2422,8 

райони      

Бердянський 77 4 – 10561 2640,3 

Більмацький – 831 239 181480 2186,5 

Василівський 30 391 72 93871 2406,9 

Великобілозерський 547 – 57 – – 

Веселівський 903 2 81 3399 1699,5 

Вільнянський 37 29 58 76596 2641,2 

Гуляйпільський 628 27 74 47104 1744,6 

Запорізький 115 22 162 48896 2222,5 

К-Дніпровський 386 23 19 49664 2159,3 

Мелітопольський 775 8 157 19616 2452,0 

Михайлівський 29 28 42 56650 2023,2 

Новомиколаївський 300 76 87 172147 2265,1 

Оріхівський 115 1551 79 394957 2548,1 

Пологівський 101 75 167 140316 1870,9 

Приазовський 1383 221 378 446227 2019,1 

Приморський 50 44 93 105524 2398,3 

Розівський 945 135 82 283089 2097,0 

Токмацький 907 26 115 55126 2120,2 

Чернігівський 24 2261 133 490494 2170,3 

Якимівський 60 50 94 104823 2096,5 
______________ 
1 За рахунок домогосподарств, які звернулися за субсидіями у попередньому році, але призначено їм було 
тільки в січні 2017р. 
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Географічне охоплення  
Інформація формується по регіону в цілому та по містах обласного значення і районах за типом 
місцевості. 
 
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 Україні в цілому та по регіонах за типом місцевості. 
В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв'язку з округленням даних. 
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