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Про надання населенню Херсонської області субсидій у січні 2019 року 
 

1. Житлові субсидії на 

оплату житлово-комунальних послуг 

 

У січні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 
отримували 17,7% домогосподарств області. 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2019р. становив 
776,6 грн, що на 564,8 грн менше, ніж у січні минулого року. 

У січні 2019р. 9092 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, збільшилась на 37,4%. Із загальної 
кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, 70,3% проживають у міських 
поселеннях та 29,7% у сільській місцевості. 

У січні 2019р. 6,6 тис. домогосподарствам призначено субсидії (у січні 2018р. – 10,9 тис. 
домогосподарств), з них у міських поселеннях 5,0 тис. домогосподарствам (у січні 2018р. – 6,8 
тис. домогосподарств), у сільській місцевості – 1,6 тис. домогосподарствам  (у січні 2018р. – 4,1 
тис. домогосподарств).  

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні 2019р. становила 5,1 млн.грн (у 

міських поселеннях – 3,9 млн.грн, у сільській місцевості  1,2 млн.грн), у відповідному періоді 

2018р. – 14,6 млн.грн (у міських поселеннях – 8,4 млн.грн, у сільській місцевості  6,2 млн.грн). 
  
 
 

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 
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Херсонська область 9092 6556 70999 5091,1 776,6 
Новокаховська міськрада 686 584 8191 623,3 1067,3 
м.Каховка 
м.Херсон 

 

630 
2652 

 

767 
1957 

5552 
21405 

588,2 
1081,5 

766,9 
552,6 

 

http://www.ks.ukrstat.gov.ua/


  

 
     Продовження 
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Райони      
Бериславський 48 64 2598 66,5 1039,1 
Білозерський 194 249 4980 165,8 665,9 
Великолепетиський - - 15 - - 
Великоолександрівський 253 192 1915 234,3 1220,3 
Верхньорогачицький 10 8 725 4,2 525,0 
Високопільський  271 58 2054 63,9 1101,7 
Генічеський 181 193 1830 117,2 607,3 
Голопристанський* 854 131 2770 162,6 1241,2 
Горностаївський 591 - 8 - - 
Іванівський - - - - - 
Каланчацький 161 146 2299 144,9 992,5 
Каховський 84 394 2644 161,6 410,2 
Нижньосірогозький 606 - - - - 
Нововоронцовський 9 9 328 21,0 2333,3 
Новотроїцький 261 63 513 61,3 973,0 
Олешківський 962 996 6066 1193,8 1198,6 
Скадовський 210 238 4231 162,0 680,7 
Чаплинський 429 507 2875 239,0 471,4 

* Включаючи м. Гола Пристань. 
1 Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки  у січні  

2019р. 

 

2. Житлові субсидії на придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

 

У січні 2019р. 117 домогосподарствам призначено субсидії на придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 31 
домогосподарству (у січні 2018р. – 76 домогосподарствам), у сільській місцевості – 86 
домогосподарствам (у січні 2018р. – 226 домогосподарств). 

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні 2019р. становила 367,8 тис.грн (у 

міських поселеннях – 105,5 тис.грн, у сільській місцевості  262,3 тис.грн), у відповідному періоді 

2018р. – 789,5 тис.грн (у міських поселеннях – 201,9 тис.грн, у сільській місцевості  587,6 
тис.грн). 

Середній розмір призначеної у січні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство 
становив 3143,6 грн, що на 529,4 грн більше, ніж у січні минулого року.  

Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 463,5 тис.грн, що в 3 
рази менше, ніж у січні 2018р. 
             Заборгованість бюджетів із виплати субсидій на відшкодування витрат на придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, на кінець звітного місяця 
становила 624,1 тис.грн (з неї у міських поселеннях – 112,6 тис.грн. та в сільській місцевості – 
511,5 тис.грн). 
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Херсонська область 2637 117 151 367,8 3143,6 
Новокаховська міськрада 3 2 - 7,9 3950,0 
м. Каховка 4 4 4 16,9 4225,0 
м. Херсон 2 1 2 3,0 3000,0 
Райони      
Бериславський - 1 - 1,5 1500,0 
Білозерський 1 1 - 0,1 100,0 
Великолепетиський - - - - - 
Великоолександрівський 119 3 19 8,9 2966,7 
Верхньорогачицький - - - - - 
Високопільський  204 2 2 4,9 2450,0 
Генічеський 43 6 6 22,5 3750,0 
Голопристанський* 762 5 8 13,5 2700,0 
Горностаївський 591 40 - 115,7 2892,5 
Іванівський - - - - - 
Каланчацький - - - - - 
Каховський 13 - 16 - - 
Нижньосірогозький 606 - - - - 
Нововоронцовський - - - - - 
Новотроїцький 235 16 19 55,6 3475,0 
Олешківський 23 24 12 79,3 3304,2 
Скадовський 12 6 56 16,8 2800,0 
Чаплинський 19 6 7 21,2 3533,3 

* Включаючи м. Гола Пристань. 
1 Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки  у січні 2019р. 
 

Географічне охоплення  
 
Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях. 
 
Методологія та визначення 
 
Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою громадянам - 
мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть 
самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління 
багатоквартирним будинком. 
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.  
Постанова від 21 жовтня 1995р. № 848 – постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 
1995р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат 



  

на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива" (зі змінами і доповненнями). 
 

Інформація формується по Херсонській області 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. 
 
Методологічні положення: 
 http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/13/mp_nas_supsyd.pdf 
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