
                                                                                                                   

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

26 травня 2021 року № _______ 
 

Про підсумки призначення субсидії 

на опалювальний період 2020-2021 років 
 

Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Щербака В.О. про 

підсумки призначення субсидії на опалювальний період 2020-2021 років, 

виконавчий комітет Лубенської міської ради відмічає, що управлінням 

проведена відповідна робота із виплати житлових субсидій громадянам на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі з дотриманням умов 

призначення та порядку надання громадянам таких житлових субсидій. 

Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення дотримання 

державних соціальних гарантій, керуючись ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради 

в и р і ш и в: 
 

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Щербака В.О. про підсумки 

призначення субсидії на опалювальний період 2020-2021 років взяти до 

відома (додається). 

  2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради (начальник управління Щербак В.О.) продовжити 

системну роботу по призначенню субсидії для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого 

та рідкого пічного побутового палива. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови Харченко І.В. 

 

 

 

Лубенський міський голова                             Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 



Інформація про підсумки призначення субсидії  

на опалювальний період 2020-2021 р.р. 

 

Головним механізмом забезпечення соціального захисту населення в 

умовах підвищення цін та тарифів на житлово – комунальні послуги є 

програма  житлових субсидій, яка гарантує малозабезпеченим громадянам 

стабільність витрат на оплату житлово- комунальних послуг незалежно від 

зміни їхньої вартості. 

В опалювальний період 2020/2021 років в Лубенській територіальній 

громаді субсидію на житлово-комунальні послуги та тверде паливо і 

скраплений газ отримували 11492 домогосподарства. Нараховано та 

виплачено на зазначені цілі 122 441,6 тис.грн. 

На виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 року №1176 «Деякі 

питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі» та від 

06.02.2019 року №62 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України” з  січня 2019 року управлінням соціального захисту 

населення забезпечено призначення житлових субсидій у грошовій 

безготівковій формі та з лютого 2019 року – у грошовій готівковій формі.  

Виплата субсидії у готівковій формі проводиться пенсіонерам у спосіб 

отримання пенсії; іншим одержувачам субсидій - через АТ «Ощадбанк», 

через виплатні об’єкти “Укрпошти”, інші банківські установи шляхом 

зарахування на поточні рахунки; у безготівковій формі - шляхом 

перерахування коштів на рахунки надавачів послуг через АТ «Ощадбанк».  

В опалювальний період 2020/2021 років отримували житлову субсидію: 

- у готівковій формі - 11251осіб на загальну суму 117 873,6 тис.грн.; 

- у безготівковій формі- 241 особа на суму 4 568 тис.грн. 

Середній розмір субсидії в опалювальний період 2020/2021 років 

становив 1910,48 грн. 

У з початку опалювального періоду 2020 року житловими субсидіями в 

місті користувалися 8053 сім’ї, з яких отримували субсидію на тверде паливо 

та скраплений газ 28 сімей. Середній розмір субсидії склав 2190,76 грн., на 

житлово-комунальні послуги - 2182,70 грн., на тверде паливо та скраплений 

газ – 4504,09 грн. 

Станом на кінець опалювального періоду житлові субсидії призначено 

11492 сім’ям, з яких отримували субсидію на тверде паливо та скраплений 

газ 101 сім’я. Середній розмір субсидії склав 1910,48 грн., на житлово-

комунальні послуги - 1911,67 грн., на тверде паливо та скраплений газ –

1776,77 грн. 

За період з жовтня 2020 року по квітень 2021 р. до управління за 

призначенням, перерахунками субсидії звернулися 1957 сімей. З них, 1050 

звернень розглянуто на засіданні Комісії з питань призначення всіх видів 

соціальної допомоги, пільг, при цьому 1020 домогосподарствам призначено 

субсидію за рішенням комісії, що складає 8,88 % від загальної чисельності 

отримувачів. Найбільше звернень громадян щодо призначення субсидії за 

рішенням Комісії надходило з питань: 



- призначення субсидії з урахуванням фактично проживаючих у 

домогосподарстві осіб 33,2%, 

- призначення субсидії на понаднормову площу житла 29,9%, 

- призначення субсидії на орендовані приміщення 4,5%, 

- призначення субсидії особам, що досягли 18 річного віку станом на 

початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії і в 

цьому періоді вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, 

ніж розмір мінімальної заробітної плати, 19,6%. 

 

 

Начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради                         Віктор ЩЕРБАК 

 

 

 

 

 

 

 


