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ВСТУП
Умови призначення та порядок надання громадянам субсидії готівкою на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива визначені «Положенням
про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів1.
Право на отримання субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива поширюється на громадян, які проживають у житлових
приміщеннях (будинках), для оплати ними придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива.
У Розділі 1 дослідження простежено помісячну динаміку виділених субвенцій на тверде та
рідке паливо в 2017 – І півріччі 2018 рр.
Проведено порівняльний аналіз кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями,
та тих, які їх отримали, окрім того, визначено територіальний розподіл субсидій для
відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива у 2018 році (детальніше див. Розділи 3-6).
Визначено кількість домогосподарств за критерієм звернення/призначення/отримання
субсидій готівкою та проаналізовано розподіл зазначеного типу субсидій за регіонами
України в 2018 році.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива» №848 від 21.10.1995 року. Отримано 7 вересня 2018 року з:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF.
1

1. ТЕНДЕНЦІЇ ВИДІЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ СУБВЕНЦІЙ ЩОДО НАРАХУВАННЯ СУБСИДІЙ
ГОТІВКОЮ НА ПРИДБАННЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ, ТВЕРДОГО ТА РІДКОГО ПІЧНОГО
ПОБУТОВОГО ПАЛИВА
Як вже зазначалося (див. дослідження ОФЕА «Особливості забезпечення субсидіями на
оплату житлово-комунальних послуг»), субсидії готівкою на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива призначаються як грошова допомога один
раз на рік у разі, якщо житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або
газопостачанням для опалення.
У частині міжбюджетних трансфертів виділяються субвенції на тверде та рідке паливо,
помісячна динаміка яких упродовж 2017 – І півріччя 2018 рр. представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Субвенції на тверде та рідке паливо в 2017 – І півріччі 2018 рр., млн грн
Джерело: сформовано автором на основі інформації Державної казначейської служби 2.

Рис. 1 демонструє досить сталі тенденції виділення субвенцій на тверде та рідке паливо,
передбачених бюджетним розписом: у січні-жовтні 2017 року – близько 207 млн грн, у
листопаді та грудні 2017 року – 168 та 404 млн грн відповідно, упродовж січня-червня 2018
року передбачена розписом сума не змінювалася та становила 226 млн грн.
У багатьох випадках здійснені касові видатки державного бюджету такого цільового
призначення були значно менші, ніж передбачені бюджетним розписом, що підтверджено
від’ємними відхиленнями в січні-березні 2017 року (перевищення запланованих видатків
над фактичними – понад 2,5 раза) та в лютому-березні 2018 року (у середньому 1,75 раза).

Виконання державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів. Державна казначейська служба.
Отримано 23 серпня 2018 року з:
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=23602&page=2.
2

Для вересня-грудня 2017 та січня і червня 2018 рр. був характерний незначний рівень
відхилень. Найвищі значення відхилень спостерігалися в травні 2017 та 2018 рр. – 120 та 90
млн грн відповідно.
Найбільший рівень касових видатків було здійснено в травні-червні та грудні 2017 року
(285, 327 та 425 млн грн, відхилення від передбачених видатків – 78, 90 та 21 млн грн
відповідно), у І півріччі 2018 року піковим став травень зі значенням 317 млн грн, що на 90
млн більше, ніж було передбачено розписом. У березні 2017 року фактичні видатки
становили 50 млн грн, що в чотири рази менше за передбачені бюджетним розписом.

2. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ
СУБВЕНЦІЙ ДЛЯ НАДАННЯ СУБСИДІЙ НАСЕЛЕННЮ НА ПРИДБАННЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ,
ТВЕРДОГО ТА РІДКОГО ПІЧНОГО ПОБУТОВОГО ПАЛИВА
У звіті Рахункової палати України3 зазначено, що розрахунок необхідного розміру
міжбюджетних субвенцій на 2015 та 2016 рр. Міністерство фінансів України (далі – Мінфін)
проводило не на основі прогнозної кількості отримувачів пільг та субсидій, а фактичної
станом на початок року, що передує плановому, наданої Міністерством соціальної політики
України (тобто кількості осіб, які мали право на пільги на придбання твердого палива і
скрапленого газу станом на 01.01.2014 і 01.01.2015 рр.).
Також аудит встановив, що при плануванні коштів субвенції на 2015 і 2016 рр. Мінфін не
збирав від місцевих органів виконавчої влади дані про потребу в коштах субвенції.
Отже, на 2016 рік обсяг субвенції, розрахований Мінфіном на рівні 1 205 172,8 тис. грн, був
визначений відповідно до кількості осіб, які мають право на пільги станом на 01.01.2015
року, проіндексованої вартості твердого палива і скрапленого газу та кількості
домогосподарств-отримувачів субсидій і середнього розміру субсидій станом на 01.10.2015
року з урахуванням збільшення на прогнозний індекс споживчих цін.
Результати аудиту засвідчили, що затверджений обсяг субвенції, починаючи з вересня 2015
року, не забезпечив фінансування в повному обсязі фактичних нарахувань на надання пільг
і субсидій.
Аналіз виконання помісячного розпису показав, що протягом року його показники в цілому
виконувалися в межах від 48 до 95% (на 01.06.2015 року недовиконання становило близько
84 млн грн), тоді як в окремих регіонах обсяги фактичних нарахувань були більші, ніж
затверджені місячні ліміти, та потребували додаткового коригування.
Аудит встановив, що причина такої ситуації полягає в тому, що Мінфін як головний
розпорядник коштів не здійснив своєчасний перерозподіл асигнувань помісячного розпису
субвенції між обласними бюджетами. Протягом року для одних місцевих бюджетів обсяг
фактичних нарахувань був вищим за планові місячні призначення, для інших – меншим, що
призводило до недовиконання помісячного розпису за коштами субвенції в цілому та
зростання обсягів непрофінансованих видатків відповідних місцевих бюджетів.
Отже, визначення Мінфіном і місцевими фінорганами потреби в коштах субвенції не
базувалося на єдиних методологічних засадах і не було обґрунтованим. Визначення
Мінфіном і затвердження в законах про держбюджет на 2015 і 2016 рр. видатків субвенції
розміром 806 млн грн і 1,2 млрд грн внаслідок зростання вартості твердого палива та
скрапленого газу (через індексацію вартості палива та газу в 2015 році та підвищення в 2016
році граничного показника вартості енергоресурсів відповідними постановами уряду),
Звіт про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу. Рахункова палата. Затверджено рішенням Рахункової палати від
30.05.2017 року №12-2. (с. 16-18). Отримано 7 вересня 2018 року з: http://www.acrada.gov.ua/doccatalog/document/16752472/Zvit_12-2_2017.pdf?subportal=main.
3

різке збільшення кількості одержувачів субсидій (внаслідок інфляційних процесів і надання
пільг залежно від рівня доходів) призвело до неодноразового коригування та збільшення
низкою розпоряджень Кабінету Міністрів України відповідних бюджетних призначень за
субвенцією (за рахунок зменшення обсягу призначень за субвенцією на житловокомунальні послуги) у 2015 році – на 322 млн грн (на 40%), у 2016 році – на 1,1 млрд грн (на
90%).
Водночас нездійснення Мінфіном як головним розпорядником коштів своєчасного
перерозподілу асигнувань помісячного розпису субвенції між обласними бюджетами
спричинило нерівномірне виконання показників помісячного розпису в 2015 році (від 48 до
95%) та у 2016 році (від 79 до 99%) і призвело до накопичення протягом року в окремих
місцевих бюджетах кредиторської заборгованості, що, відповідно, збільшувало строки
виплати коштів за пільгами і субсидіями4.
Однією з рекомендацій Рахункової палати була розробка спільно з Мінфіном методики та
правил обрахунку обсягу субвенції відповідно до вимог ст. 7 Бюджетного кодексу України.

Звіт про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу. Рахункова палата. Затверджено рішенням Рахункової палати від
30.05.2017 року №12-2, с. 24. Отримано 7 вересня 2018 року з: http://www.acrada.gov.ua/doccatalog/document/16752472/Zvit_12-2_2017.pdf?subportal=main
4

3. ДИНАМІЧНІ ТРЕНДИ АНАЛІЗУ КІЛЬКОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ
СУБСИДІЙ ГОТІВКОЮ
Окрім виділення коштів на покриття субсидій з державного бюджету організаціям, що
надають послуги, у вигляді міжбюджетних трансфертів, для аналізу субсидій готівкою на
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива варто
проаналізувати кількість отримувачів субсидій (див. рис. 2).
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Рис. 2. Надання населенню субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива, тис. од.
Джерело: сформовано автором на основі інформації Державної служби статистики України 5.

Згідно з рис. 2 впродовж квітня-грудня 2017 та квітня-червня 2018 рр. спостерігається
перевищення кількості домогосподарств, яким призначено субсидії, над тими, що
звернулися за ними, що передусім пов’язано з тим, що процес призначення субсидій
готівкою може тривати кілька місяців. Найбільше звернень за субсидіями від
домогосподарств впродовж 2017 та І півріччя 2018 рр. було в квітні 2017, лютому та березні
2018 рр. – 143, 182 та 184 тис. од. відповідно.
У жовтні-грудні 2017 та червні 2018 рр. було найменше домогосподарств, які звернулися за
субсидіями, – у середньому 32 тис. од.
Найбільшій кількості домогосподарств було призначено субсидії у квітні-травні 2017 року
(157 та 170 тис. од.) та березні-травні 2018 року (124, 164 та 177 тис. од.), найменшій –
у лютому 2017 та січні 2018 рр. (9,5 та 7,5 тис. од. відповідно).
Загальна кількість домогосподарств, які звернулися за субсидіями готівкою на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива впродовж 2017 – І півріччя

Про надання населенню субсидій. Соціальний захист. Експрес-випуски. Державна служба статистики
України. Отримано 20 серпня 2018 року з: http://www.ukrstat.gov.ua/.
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2018 рр., становить 90,6 тис. од., а кількість тих, що отримали субсидії, – 76,4 тис. од., або
84%.

4. РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ СУБСИДІЙ ГОТІВКОЮ В СІЧНІ-ЧЕРВНІ 2018 РОКУ
Кількісний аналіз за регіонами України за критерієм звернення/призначення/отримання
субсидій представлено на рис. 11.
70 65
56

60

52

51

49

50

40
33

31

21

19

12

8

30 21

8

17 26 13 17 10

29
21

33
28

18

10

6
5

26

4

Луганська

10

30 29

17

Кіровоградська

20

31

30

30

Київська

40

10 17 42

5

17 14 10 14 33 18 21 14 21

Кількість домогосподарств, які звернулися за субсидіями

м.Київ

Чернігівська

Чернівецька

Черкаська

Хмельницька

Херсонська

Харківська

Тернопільська

Сумська

Рівненська

Полтавська

Одеська

Миколаївська

Львівська

Івано-Франківська

Запорізька

Закарпатська

Житомирська

Донецька

Дніпропетровська

Волинська

Вінницька

0

Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії

Кількість домогосподарств, які отримали субсидії

Рис. 3. Кількість домогосподарств за критерієм звернення/призначення/отримання
субсидій готівкою за регіонами України в І півріччі 2018 року, тис. од.
Джерело: сформовано автором на основі інформації Державної служби статистики України 6.

На рис. 3 видно значне перевищення кількості домогосподарств, які звернулися за
субсидіями, над тими, які їх отримали, – у середньому на 75% в усіх регіонах України, окрім
м. Київ (де субсидій готівкою майже немає).
Зазначене перевищення в Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Тернопільській,
Житомирській та Вінницькій областях становить більше двох разів, а в Одеській та
Харківській найменше – на рівні 20%.
Перевищення кількості домогосподарств, яким призначені субсидії, над тими, що їх
отримали, становить близько 40%. Найбільше перевищення характерне для таких областей,
як Кіровоградська, Івано-Франківська, Вінницька, Сумська та Житомирська області, –
близько 65-75%, найменше – для Херсонської та Київської областей (близько 12-15%).
Також в Одеській та Харківській областях кількість домогосподарств, які отримали субсидії,
менша на 30 та 10% відповідно, ніж тих, яким призначено субсидії, що передусім пов’язано
з тим, що враховано домогосподарства-отримувачі, яким призначено субсидії до
розглянутого на рис. 3 періоду.

Про надання населенню субсидій. Соціальний захист. Експрес-випуски. Державна служба статистики
України. Отримано 20 серпня 2018 року з: http://www.ukrstat.gov.ua/.
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Найбільша кількість звернень за субсидіями готівкою на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива впродовж І півріччя 2018 року спостерігалася
в Херсонській, Кіровоградській, Житомирській та Вінницькій областях – у діапазоні від 52 до
65 тис. од., найменша – у Луганській та Київській (6 та близько 8 тис. од.).
Найбільші значення за критерієм призначення субсидій готівкою в І півріччі 2018 року
характерні для Кіровоградської, Житомирської та Вінницької областей (близько 43, 46 та 50
тис. од. відповідно), а найменші для Луганської, Київської та Полтавської (5, 6 та 7,5 тис. од.
відповідно).
Найбільша кількість домогосподарств, які отримали субсидії готівкою в січні-червні 2018
року, у Вінницькій, Херсонській та Одеській областях (близько 30, 33 та 42 тис. од.
відповідно), найменша, як і за критерієм призначення субсидій, у Луганській, Полтавській
та Київській (3,6, 5 та 5,3 тис. од. відповідно).

5. РОЗПОДІЛ СУБСИДІЙ ГОТІВКОЮ МІЖ ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ ЗА РЕГІОНАМИ
УКРАЇНИ СТАНОМ НА 1 ЛИПНЯ 2018 РОКУ
Регіональний розподіл субсидій готівкою між домогосподарствами в червні 2018 року має
зовсім інші тенденції, ніж показані на рис. 3 (див. рис. 4).
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Рис. 4. Аналіз кількості домогосподарств за критерієм звернення/призначення/отримання
субсидій готівкою за регіонами України в червні 2018 року, од.
Джерело: сформовано автором на основі інформації Державної служби статистики України 7.

Згідно з рис. 4 для третини областей України (Луганської, Полтавської, Кіровоградської,
Київської, Дніпропетровської, Сумської, Львівської та Харківської) у червні 2018 року
характерне перевищення кількості домогосподарств, яким призначено субсидії, над тими,
які за ними звернулися, – у середньому на 35%.
А в Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській та Волинській областях у червні
кількість отриманих субсидій перевищила звернення в понад два рази.
Відповідно до рис. 4 у червні 2018 року спостерігалася тенденція до перевищення кількості
домогосподарств, які отримали субсидії, над тими, яким вона була призначена, винятками
стали Херсонська, Київська, Чернівецька та Рівненська області, де відсоток перевищення
становив у середньому близько16%.

Про надання населенню субсидій. Соціальний захист. Експрес-випуски. Державна служба статистики
України. Отримано 20 серпня 2018 року з: http://www.ukrstat.gov.ua/.
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Для Луганської, Сумської та Дніпропетровської областей перевищення кількості
домогосподарств, які отримали субсидії, над тими, яким їх було призначено, становить
близько 85-90%.
Також слід відмітити, що в Одеській області (див. рис. 4) найвищі показники кількості
домогосподарств, які звернулися за субсидіями, яким було їх призначено і які їх отримали,
що в 2-3 рази перевищують середнє значення по Україні.

6. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ СУМ ПРИЗНАЧЕНИХ СУБСИДІЙ ТА
ЇХ СЕРЕДНЬОГО РОЗМІРУ В 2018 РОЦІ
Розподіл сум субсидій за критерієм поділу на сільську місцевість та міські поселення
розглянуто на рис. 5.
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Рис. 5. Суми призначених субсидій готівкою у регіонах України за критерієм поділу на тип
місцевості в І півріччі 2018 року, млн грн
Джерело: сформовано автором на основі інформації Державної служби статистики України 8.

Для субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива характерна зовсім інша тенденція, ніж для субсидій на відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидій готівкою в середньому по країні
понад 80% надається саме в сільській місцевості, тоді як більшість безготівкових субсидій
припадає на міські поселення.
Найбільше субсидій готівкою, призначених для сільської місцевості, у Житомирській та
Вінницькій областях – близько 125 та 130 млн грн, найменше – у Луганській (близько 10 млн
грн).
Для червня 2018 року характерні інші тенденції призначення субсидій у регіонах України,
детальніше на рис. 6.
У регіонах більшість субсидій готівкою призначається для сільської місцевості, окрім
Одеської області, де частка субсидій для міських поселень у червні 2018 року становила
понад 50%.

Про надання населенню субсидій. Соціальний захист. Експрес-випуски. Державна служба статистики
України. Отримано 20 серпня 2018 року з: http://www.ukrstat.gov.ua/.
8

25000,0

5000,0

4 527

4500,0
3 196

1 066

2500,0
2000,0
1500,0
1000,0

7 950
4 240

3 459

500,0

м.Київ

Чернігівська

0,0

Черкаська

Харківська

Хмельницька

1 639

645

Херсонська

Одеська

Миколаївська

Луганська

Кіровоградська

Київська

Запорізька

Івано-Франківська

Закарпатська

Житомирська

Вінницька

Волинська

0,0

3000,0

8 909 10 723

9 048

942

3500,0

3 022

Чернівецька

2 004
1 984
6 118
2 029
4 509
1 978 3 145
2 325
1
291
350
42

8 452

Донецька

5000,0

2 195

13 845

Дніпропетровська

10000,0

Тернопільська

2 824

3 149
3 131
2 973
2 923
2 829 2 805
2 741
2 585
3 281
2 952
19 313

Сумська

2 975 2 967
2 662 2 525

Рівненська

3 065
2 732

Львівська

15000,0

3 180
2 857

4000,0
3 252

Полтавська

20000,0

Сума призначених субсидій, тис грн: сільська місцевість
Сума призначених субсидій, тис грн: міські поселення
Середній розмір призначених субсидій, грн: міські поселення
Середній розмір призначених субсидій, грн: сільська місцевість

Рис. 6. Суми призначених субсидій готівкою та їх середній розмір за типом місцевості
станом на червень 2018 року
Джерело: сформовано автором на основі інформації Державної служби статистики України 22.

У сільській місцевості найбільше субсидій готівкою на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива в червні 2018 року було виділено в
Черкаській (близько 10,7 млн грн), Вінницькій (близько 14 млн грн) та Одеській (19 млн грн)
областях, а найменше – близько 42 тис. грн у Луганській.
Середній розмір призначених готівкових субсидій у міських поселеннях та для сільської
місцевості по країні однаковий – близько 3 тис. грн станом на червень 2018 року.
Найбільші субсидії готівкою для міських поселень у червні 2018 року були характерні для
Одеської, Дніпропетровської, Рівненської, Закарпатської областей та м. Київ (більш ніж 3,5
тис. грн), найменші – для Луганської, Миколаївської та Полтавської (близько 2,5 тис. грн).
У сільській місцевості Чернівецької області було зафіксовано найвищий розмір призначених
субсидій серед усіх регіонів України в червні поточного року – 4,5 тис. грн, у Волинській,
Закарпатській, Львівській та Рівненській областях цей показник становив близько 3,2 тис.
грн.
Найменші субсидії готівкою було призначено для сільської місцевості Луганської області –
2,2 тис. грн.
На рис. 7 показано порівняльний аналіз сум призначених та отриманих субсидій у І півріччі
2018 року.
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2018 року, млн грн
Джерело: сформовано автором на основі інформації Державної служби статистики України 9.

У середньому перевищення призначених субсидій готівкою над отриманими в І півріччі
2018 року становило 30%, при цьому найбільший показник 40% притаманний Луганській,
Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Сумській та Івано-Франківській
областям. А для Харківської та Одеської областей характерне перевищення отриманих
субсидій над призначеними на 10 та 14% відповідно.
Найбільші призначені субсидії готівкою в І півріччі 2018 року в Херсонській, Кіровоградській,
Житомирській та Вінницькій областях – близько 118, 133, 146 та 153 млн грн відповідно, при
цьому середній рівень по країні за цей період становив 69 млн грн, найнижчі – у м. Київ,
Луганській та Київській областях (близько 70 тис. грн, 17 та 19 млн грн відповідно).
Щодо отриманих субсидій, то в середньому їх розмір становив близько 48 млн грн на
область. Найбільші суми були у Вінницькій, Херсонській та Одеській областях – 90, 98 та 110
млн грн, найменші – у м. Київ, Луганській та Полтавській областях (50 тис. грн, 9 та 13 млн
грн відповідно).
Тенденції територіального розподілу отриманих субсидій за типом місцевості в І півріччі та
в червні 2018 року наведені в Додатку 1.
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У частині міжбюджетних трансфертів виділяються субвенції на тверде та рідке паливо. У
бюджетному розписі на них було передбачено в січні-жовтні 2017 року близько 207 млн
грн, у листопаді та грудні 2017 року – 168 та 404 млн грн відповідно. Упродовж січня-червня
2018 року передбачена розписом сума не змінювалася та становила 226 млн грн.
У багатьох випадках здійснені касові видатки державного бюджету такого цільового
призначення були значно менші, ніж передбачені бюджетним розписом, що підтверджено
від’ємними відхиленнями в січні-березні 2017 року (перевищення запланованих видатків
над фактичними – більше 2,5 раза) та в лютому-березні 2018 року (у середньому 1,75 раза).
Загальна кількість домогосподарств, які звернулися за субсидіями готівкою на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива впродовж 2017 – І півріччя
2018 рр., становить 90,6 тис. од., а кількість тих, що отримали субсидії, – 76,4 тис. од., або
84%.
Також у І півріччі 2018 року спостерігається значне перевищення кількості
домогосподарств, які звернулися за субсидіями готівкою, над тими, які їх отримали, – у
середньому на 75% в усіх регіонах України, окрім м. Київ (тут субсидій готівкою майже
немає).
Для субсидій готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива характерна зовсім інша тенденція, ніж для субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидій готівкою в середньому по країні
понад 80% надається в сільській місцевості, тоді як більшість безготівкових субсидій
припадає на міські поселення.
Найбільше субсидій готівкою, призначених для сільської місцевості, у Житомирській та
Вінницькій областях – близько 125 та 130 млн грн, найменше – у Луганській (близько 10 млн
грн).
Середній розмір призначених готівкових субсидій для міських поселень та сільської
місцевості по країні однаковий – близько 3 тис. грн станом на червень 2018 року.
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Рис. 1.1. Регіональний розподіл сум отриманих субсидій готівкою в І півріччі 2018 року, тис.
грн
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Рис. 1.2. Регіональний розподіл сум отриманих субсидій готівкою в червні 2018 року, тис.
грн
Джерело: сформовано автором на основі інформації Державної служби статистики України 10.
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