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Про затвердження натуральних норм забезпечення  

населення області твердим паливом та скрапленим  

газом у 2019 році за рахунок субвенцій з  

державного бюджету місцевим бюджетам 

 

 

Відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету 

Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356 «Про встановлення 

мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом 

та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», від 31 травня 

2017 року № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2018-2020 роки» та від 11 липня 2018 року № 546 «Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки», з 

метою встановлення натуральних норм, згідно з якими населенню надаються 

пільги і житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання 

твердого палива і скрапленого газу та граничних показників їх вартості:  

1. Затвердити: 

1) мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом і 

скрапленим газом для надання пільг - відповідно 1 тонна та один балон на 

домогосподарство на рік; 

2) мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом для 

надання житлових субсидій - 2 тонни на домогосподарство на рік; 

3) мінімальні норми забезпечення населення скрапленим газом, який 

використовується для приготування їжі, для надання населенню житлових 
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субсидій виходячи з розрахунку: два балони (42 кілограми) на рік на одну-

дві особи, три балони (63 кілограми) - на три-чотири особи, чотири балони                 

(84 кілограми) - на п’ять і більше осіб; 

2. Установити, що: 

1) для надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання 

твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам у 2019 році застосовуються такі граничні показники 

вартості: 

твердого палива — 2603,55 гривень за 1 тонну; 

скрапленого газу — 260,35 гривень за один балон; 

2) особам, які для опалення житлових приміщень використовують рідке 

пічне побутове паливо, пільги надаються виходячи з розрахунку вартості           

1 тонни твердого палива, а субсидії для відшкодування витрат на його 

придбання - з вартості затвердженої у регіоні натуральної норми забезпечення 

населення твердим паливом. У разі використання скрапленого газу, що 

зберігається у групових резервуарних установках, мінімальна норма 

забезпечення таким газом становить 42 кілограми на одну особу на рік, але не 

більш як 210 кілограмів. 

3. Доручити головам райдержадміністрацій і рекомендувати міським 

головам міст обласного значення забезпечити надання населенню пільг і 

субсидій для придбання твердого палива і скрапленого газу з урахуванням 

затверджених нормативів і в межах асигнувань, передбачених на зазначені 

потреби у місцевому бюджеті. 

 4. Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної 

державної адміністрації спільно з юридичним управлінням апарату Одеської 

обласної державної адміністрації забезпечити подання цього розпорядження на 

державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції в 

Одеській області у встановленому порядку. 

5. Розпорядження набуває чинності з дня його офіційного опублікування.  

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

обласної державної адміністрації (питання соціальної сфери та суспільної 

комунікації).  

 

 

Голова обласної  

державної адміністрації                          М.В. Степанов 


