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Про оплату населенням житлово-комунальних послуг
у січні–жовтні 2016 року
Населенням області з початку року сплачено1 за житлово-комунальні послуги
3082,6 млн.грн (без урахування електроенергії), що на 714,5 млн.грн, або на 30,2%
більше, ніж у відповідному періоді 2015р.
Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 95,7% від
нарахованих сум у поточному році (враховуючи оплату заборгованості за попередні
періоди) або 82,4% від усієї суми нарахувань (з урахуванням заборгованості минулих
років).
Оплата населенням житлово-комунальних послуг

Київська область
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Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець
жовтня 2016р. становила: за газопостачання – 547,2 млн.грн, централізоване
опалення та гаряче водопостачання – 160,8 млн.грн, утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій – 106,1 млн.грн, централізоване водопостачання та
водовідведення – 56,0 млн.грн, вивезення побутових відходів – 5,2 млн.грн.
Крім того, сума сплати населенням за електроенергію у січні–жовтні 2016р.
становила 1228,2 млн. грн (у січні–жовтні 2015р. – 798,9 млн.грн). Заборгованість за
електроенергію на кінець жовтня 2016р. склала 219,0 млн.грн.
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням
електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на один особовий рахунок у жовтні 2016р.
становили 980 грн, що на 342 грн, або на 53,5% більше, ніж у жовтні 2015р.
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Інформація щодо нарахування, оплати та заборгованості населення подається за винятком сум субсидій і всіх
пільг, відображаючи нараховані до оплати та сплачені суми безпосередньо населенням, без сум заборгованості
бюджетів за субсидіями та пільгами.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.03 №976 “Про
затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення
поточних платежів за житлово-комунальні послуги” у січні–жовтні 2016р. з населенням було укладено 1,6 тис. договорів на суму 10,1 млн.грн. Сума внесених платежів, з
урахуванням довгострокових договорів, склала 6,2 млн.грн.
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