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Надання населенню субсидій 

у жовтні 2016 року 
 

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

житлово-комунальних послуг звернулося 195438 домогосподарств, що на 24,6% 

більше ніж у січні–жовтні 2015р.  

Кількість учасників Програми житлових субсидій, які одержували 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

становила 38,2% від загальної кількості домогосподарств області.  

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для 

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

2016р., становила 99703,7 тис.грн, що на 58464,1 тис.грн більше відповідного 

показника 2015р.  

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат                          

на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у жовтні 

2016р. становив 636,1 грн.  

За січень–жовтень 2016р. загальна сума субсидій готівкою, призначених 

домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 83762 тис.грн. 

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат 

для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива у жовтні 2016р. на одне домогосподарство становив 2387,8 грн.  

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

домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 55484,3 тис.грн,                                

за відповідний період 2015р. – 33330 тис.грн. 
 

 

Демографічна ситуація в області 

у січні–вересні 2016 року 

 

Станом на 1 жовтня 2016р. в області, за оцінкою, проживало 968,4 тис. 

осіб. Частка міського населення складала 62,9%. 

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

4708 осіб, що в розрахунку на 1000 жителів становило 6,5 особи. Зменшення 

чисельності населення області відбулось виключно за рахунок природного  

скорочення (5261 особа), водночас зафіксовано міграційний приріст населення 

(553 особи). 

Найвищими темпами скорочувалась чисельність населення 

Олександрівського (0,96%), Онуфріївського (0,81%) та Олександрійського 

(0,77%) районів (в середньому по області – 0,48%).  

Обсяг природного скорочення становив 7,2 особи у розрахунку                           

на 1000 жителів (у січні–вересні 2015р. – 6,7 особи). Найнижчий рівень 

природного скорочення спостерігався на території Кіровоградської міськради  

(3,6 особи), найвищий – на території Знам’янської міськради (12 осіб).  



Рівень народжуваності в середньому по області становив 9,3 особи                             

у розрахунку на 1000 жителів та коливався від 11,8 народженого                                   

в Знам’янському районі до 6,6 народженого на території Світловодської 

міськради.  

Рівень смертності в середньому по області становив 16,5 особи                               

у розрахунку на 1000 жителів. Найнижчий рівень смертності зафіксовано на 

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

районі (21,9 особи).  

Інтенсивність загального міграційного приросту населення області у 

січні–вересні 2016р. становила 0,76 особи на 1000 жителів.  
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