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Про надання населенню Львівської області субсидій у січні-травні 2019 року 
 

1. Житлові субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у травні 2019 року отримали 
68,0 тис. домогосподарств (8,3% від загальної кількості домогосподарств Львівської 
області). 

Упродовж січня-травня 2019 року за субсидіями звернулось 85,5 тис. 
домогосподарств, що у 2,5 раза більше, ніж у січні-травні 2018 року. У загальній 
кількості звернень частка домогосподарств, які проживали у містах, становила 57,6%.  

Призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг для 72,9 тис. 
домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018 році, але 
призначено їм було у 2019 році, та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848), з них у 
міських поселеннях – для 51,0 тис., у сільській місцевості – для 21,9 тис. 
домогосподарств. Порівняно з січнем-травнем 2018 року кількість домогосподарств, 
яким призначені субсидії, збільшилась у 3 рази. 

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам на оплату житлово-
комунальних послуг у січні-травні 2019 року, становила 44,4 млн.грн (у січні-травні 2018 
року – 20,6 млн.грн), з них у міських поселеннях – 26,3  млн.грн, у сільській місцевості – 
18,1 млн.грн.  

Середній розмір субсидії, призначеної на одне домогосподарство, у травні 
становив 124,4 грн (на 21,7% більше відносно травня 2018 року). 

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг  
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Львівська область 85491 56384 72881 38162 68012 44423,8 4749,1 124,4 
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2. Житлові субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива 

 
У січні-травні 2019 року субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива були призначені для 8534 домогосподарств, з них у 
міських поселеннях – 755 домогосподарств, у сільській місцевості – 
7779 домогосподарств. Порівняно з січнем-травнем 2018 року кількість 
домогосподарств, яким призначені субсидії, зменшилась у 1,7 раза. 

 

Субсидії на придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива  
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Львівська область 9743 758 8534 750 2152 30219,9 2710,4 3613,9 

 

Сума субсидій, призначених домогосподарствам у січні-травні 2019 року, 
становила 30,2 млн.грн (у січні-травні 2018 року – 44,6 млн.грн), у тому числі у міських 
поселеннях – 2,7 млн.грн, у сільській місцевості – 27,5 млн.грн. 

Середній розмір готівкової субсидії на одне домогосподарство, призначеної у 
травні 2019 року, становив 3613,9 грн (на 14,6% більше порівняно з травнем 2018 року).  

Сума отриманих субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива у січні-травні 2019 року становила 29,2 млн.грн (у січні-
травні 2018 року – 26,8 млн.грн). 

Заборгованість бюджетів із виплати субсидій на придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива на кінець травня 2019 року становила 
2,7 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 0,1 млн.грн, у сільській місцевості – 
2,6 млн.грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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 регіону в цілому та 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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