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Про надання населенню Київської області субсидій у 2018 році 
 

1. Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 

 
У грудні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг отримували 181,9 тис. домогосподарств (у 1,7 раза менше, ніж у грудні 2017р.), що 
становить близько 27,4% в загальній кількості домогосподарств Київської області1. 

Протягом минулого року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг звернулося 495,8 тис. домогосподарств. Питома вага звернень 
домогосподарств, які проживали у міських поселеннях, склала 58,8%, у сільській  
місцевості – 41,2%. 

Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг 260,1 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2017р., 
але призначено їм було у 2018р.), з них 157,8 тис. домогосподарств – у міських поселеннях, 
102,3 тис. – у сільській місцевості. Порівняно з 2017р. кількість таких домогосподарств 
зменшилась на 117,5 тис., або у 1,5 раза. 

Cума цих субсидій, призначених домогосподарствам за 2018р. становила  
123,8 млн.грн (з неї 68,7 млн.грн – у міських поселеннях, 55,1 млн.грн – у сільській 
місцевості), що у 1,3 раза менше відповідного показника у 2017р. 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2018р., 
склав 763 грн, що у 1,7 рази менше, ніж у грудні 2017р. 

Cума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні 
послуги за 2018р. становила 3459,4 млн.грн (із них 1909,9 млн.грн – у міських поселеннях, 
1549,5 млн.грн – у сільській місцевості). Порівняно з минулим роком загальна сума 
перерахованих субсидій збільшилась на 357,1 млн.грн, або на 11,5%. Заборгованість 
бюджетів за субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 
перед організаціями, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, на 
кінець грудня становила 657,3 млн.грн. 

 
 

1 За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств загальна кількість 
домогосподарств Київської області у 2018р. становила 662,8 тис. 
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2.Субсидії готівкою на придбання  

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 
 

Призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива у 2018р. 9,2 тис. домогосподарств області (ураховуючи тих, що 
звернулися за субсидіями у 2017р., але призначено їм було у 2018р.), з них 8,4 тис. 
домогосподарств – у сільській місцевості, 0,8 тис. – у міських поселеннях. Порівняно з 
відповідним періодом 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 3,6 тис., або 
на 28,3%. 

Cума призначених субсидій цього виду у 2018 році становила 28,1 млн.грн  
(з них 25,4 млн.грн – у сільській місцевості, 2,7 млн.грн – у міських поселеннях). У 2017 році 
сума цих субсидій становила 38,9 млн.грн (з них 34,9 млн.грн – у сільській місцевості, 
4,0 млн.грн – у міських поселеннях). 

Середній розмір субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива у грудні 2018р. на одне домогосподарство становив  
2714 грн, що на 5,3% менше, ніж у грудні 2017р. 

Cума отриманих субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива у 2018р. становила 40,7 млн.грн, у 2017р. – 32,2 млн.грн. 
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Географічне охоплення 
Спостереження охоплює усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях. 
 

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. 

 

Інформація формується по регіону в цілому та за типом місцевості. 
 
Методологічні положення: 

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2017/237/metod_pol_subs.zip 
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