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Надання населенню субсидій 

у травні 2016 року 
 

У січні–травні 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг звернулося 78360 домогосподарств, що на 23,2% 

більше ніж у січні–травні 2015р.  

Кількість учасників Програми житлових субсидій, які одержували 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

становила 21,9% загальної кількості домогосподарств області.  

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–травні 

2016р., становила 56367,7 тис.грн.  

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у травні 2016р. 

становив 663,1 грн.  

У січні–травні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, призначених 

домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 32015,3 тис.грн.  

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат 

для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива у травні 2016р. на одне домогосподарство становив 1942,8 грн.  

У січні–травні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих 

домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 26987,9 тис.грн,                                

за відповідний період 2015р. – 7171,9 тис.грн. 
 

 

 

Демографічна ситуація в області 

у січні–квітні 2016 року 

 

Станом на 1 травня 2016р. в області, за оцінкою, проживало                  

970,2 тис. осіб. Частка міського населення складала 62,9%. 

У січні–квітні 2016р. чисельність населення області скоротилася на               

2946 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 9,2 особи. Зменшення 

чисельності населення області відбулося за рахунок природного (2913 осіб) та 

міграційного (33 особи) скорочення. Найвищими темпами скорочувалась 

чисельність населення  Голованівського (0,57%), Онуфріївського (0,49%) 

районів та на території Знам’янської міськради (0,48%) (в середньому по 

області – 0,3%).  

Обсяг природного скорочення становив 9,1 особи у розрахунку                           

на 1000 жителів (у січні–квітні 2015р. – 8,3 особи). Найнижчий рівень 

природного скорочення спостерігався в Новгородківському районі (5 осіб), 

найвищий – на території Знам’янської міськради (13,8 особи).  



Рівень народжуваності в середньому по області становив 9 осіб                             

у розрахунку на 1000 жителів та коливався від 13,1 народженого                                   

в Новгородківському до 5,9 народженого в Гайворонському районах.  

Рівень смертності в середньому по області становив 18,1 особи                               

у розрахунку на 1000 жителів. Найнижчий рівень смертності зафіксовано на 

території Кіровоградської міськради (14,9 особи), найвищий – в Знам’янському           

районі (24,6 особи).  

Інтенсивність загального міграційного скорочення населення області        

у січні–квітні 2016р. становила 0,1 особи на 1000 жителів.  

 

 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області 

 

 

 

 

 

 

 


