Про надання субсидій населенню у січні–березні 2017 року
Головне управління статистики інформує. У січні–березні поточного
року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг звернулось 36,7 тис. домогосподарств області (на 21,7%
більше, ніж у відповідному періоді 2016р.), з них 35,3% – звернулись вперше.
Майже чверть усіх звернень (23,3%), припадає на м.Івано-Франківськ. Серед
міст та районів області найбільше звернень надійшло від домогосподарств
Косівського та Коломийського районів (відповідно 17,7% та 8% від загальної
їх кількості по області), найменше – від домогосподарств міст Болехова та
Яремче (0,5% та 0,7% відповідно), Рогатинського, Надвірнянського та
Долинського районів (1,7% – 2%).
Упродовж січня–березня поточного року призначено субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 66,5 тис.
домогосподарств, враховуючи розглянуті звернення, які надійшли наприкінці
минулого року (на 1,4% більше, ніж у цей час торік), з них у міських
поселеннях – 27,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 38,9 тис.
Частка домогосподарств, які одержували субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 53,7% від загальної
загальної кількості домогосподарств області. Із усієї кількості
домогосподарств, які отримали субсидії у березні поточного року, 18,7% – це
домогосподарства м.Івано-Франківська, 9% – Тисменицького, 7,1%
Надвірнянського та 6,9% Коломийського районів; найменша їх частка – у
містах Яремче, Болехові та Бурштині (0,7%, 1%, та 1,2% відповідно).
Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–березні
поточного року, становила 126,7 млн.грн (у відповідному періоді торік –
108,9 млн.грн), з неї у міських поселеннях – 43,7 млн.грн, у сільській
місцевості – 83 млн.грн. Із загальної суми відшкодувань, призначених
домогосподарствам області протягом січня–березня поточного року більше
половини (53,7%) припадає на м. Івано-Франківськ, Коломийський,
Надвірнянський, Косівський, Долинський райони.
Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство
у березні 2017р. становив 1717,9 грн проти 1427,2 грн у березні попереднього
року. Найвищим цей показник був у Тисменицькому районі – понад 3,2 тис.
грн. Значно вищим від середньообласного показника він був у
Надвірнянському,
Коломийському,
Рогатинському,
Калуському,
Снятинському, Галицькому, Рожнятівському (в межах 2000 грн – 2400 грн)
районах. Нижчим – у містах Калуші, Івано-Франківську та Коломиї,
Тлумацькому, Косівському і Долинському районах. Менше однієї тисячі
гривень середній розмір призначеної субсидії у містах Болехові, Яремче та
Бурштині.

Упродовж трьох місяців 2017р. 3,8 тис. домогосподарств (третині із
числа тих, які звернулися) призначено субсидії готівкою на відшкодування
витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива.
Найбільше таких господарств знаходиться у Рожнятівському (32,9%) та
Косівському (30,6%) районах; в межах 4–6% – у Коломийському,
Долинському, Богородчанському районах.
Загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам за
січень–березень поточного року на відшкодування витрат для придбання
скрапленого газу та пічного побутового палива, становила 7,8 млн.грн, з
неї 7,7 млн.грн – для домогосподарств сільської місцевості. Понад дві третини
(68,4%) загальної суми призначених коштів припадає на домогосподарства
Косівського, Рожнятівського, Надвірнянського районів; менше ніж по одному
відсотку – у мвстах Бурштині та Болехові.
Середній розмір призначеної субсидії готівкою у розрахунку на одне
домогосподарство у березні 2017 р. становив 1901,7 грн проти 1324,8 грн у
березні торік. Найвищим цей показник був у домогосподарств
Долинського (понад
6,8 тис. грн)
району;
найнижчим – у
Рожнятівському (близько 1 тис. грн), Надвірнянському районах та у місті
Болехові (понад 1,3 тис.грн); понад 3 тис.грн склав середній розмір субсидій
даного виду для домогосподарств Калуського, Богородчанського та
Рогатинського районів.
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