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Надання населенню субсидій. У січні 2015р. до служб із надання субсидій на
відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг та електроенергії
звернулося 6 сімей, з яких 2 (33,3%) – повторно. Призначено субсидії 6 сім’ям (33,3%
із числа тих, що звернулися). Загальна сума призначених субсидій становила 2,8
тис.грн.

У січні п.р. не були отримані субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово–комунальних послуг та електроенергії. Середній розмір призначеної субсидії на
одну сім’ю з початку року становив 466 грн.

Організаціям, що надають житлово–комунальні послуги, нараховано 425,5 тис.грн. для
відшкодування цих послуг. У той же час їм перераховано 135,8 тис.грн.

Крім того, у січні 2015р. не були призначені субсидії готівкою для відшкодування витрат
на придбання скрапленого газу та твердого палива.
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Оплата населенням житлово-комунальних послуг. У січні 2015р. мешканцям району
(міста) нараховано до сплати за житло і комунальні послуги 6630,8 тис.грн. У той же час
населення оплатило житлово–комунальних платежів на 6215,9 тис.грн. (враховуючи
погашення боргів минулих періодів). Крім того, одержано за спожиту електроенергію
2262,3 тис.грн. Рівень оплати за житлово–комунальні послуги становив 93,7% від
нарахованих до оплати сум, а саме: за вивезення побутових відходів – 111,1%, за
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 98,2%, за газопостачання –
97,6%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 92,1%, за
централізоване опалення – 67,3%.

На кінець січня 2014р. загальна заборгованість населення району за
житлово–комунальні послуги становила 8200,8 тис.грн. і збільшилась порівняно з
відповідною датою попереднього місяця на 414,9 тис.грн. У загальній сумі заборгованості
найбільшу частку склала заборгованість населення за газопостачання (5287,7 тис.грн.
або 64,5%). Середній термін заборгованості населення за житлово–комунальні послуги
становив 1,2 місяця.

Сім’ї, які не платили плату за газопостачання більше трьох місяців, склали 2,3% від усіх
квартиронаймачів району, за вивезення побутових відходів – 22,7%, за централізоване
водопостачання та водовідведення – 12,7%, за утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій – 10,9%, за централізоване опалення, гаряче водопостачання –
7,4%.
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