
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної 

 
21.03.2006                                                                                               №106 
                         
 
                
 
 
Про натуральні норми забезпечення 
населення твердим паливом і скрапленим 
газом та граничні показники їх вартості 
для надання у 2006 році пільг і житлових 
субсидій   
                                                                    Зареєстровано в Запорізькому обласному 

                                                          управлінні юстиції 
                                                          28.03.2006 за №10/1167    
 
Керуючись ст. 63 Закону України “Про Державний бюджет України на 

2006 рік” та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 
№ 267 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим 
паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання у  
2006  році  пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам”: 

 
1. Затвердити на 2006 рік натуральні норми, відповідно до яких населенню 

будуть надаватися житлові субсидії готівкою для відшкодування витрат на  
придбання: 

 
1.1.  твердого палива у розмірі 1,6 тонни на домогосподарство;  
 
1.2. скрапленого газу, який використовується для приготування їжі, – 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. 

 
У разі споживання скрапленого газу від групових резервуарних установок 

мінімальна норма забезпечення скрапленим газом становить 42 кілограми на 
одну особу на рік, але не більше ніж 210 кілограмів. 

 
         2. Затвердити на 2006 рік норми, згідно з якими населенню надаються 
пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу: 
 

2.1.  твердого палива - 1 тонна на домогосподарство;                                                  
 

         2.2. скрапленого газу - 1 балон (42 кілограми) на домогосподарство. 
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3. Взяти до уваги, що вищезазначеною постановою Кабінету 

Міністрів України на 2006 рік для Запорізької області граничні показники 
вартості твердого палива та скрапленого газу для надання пільг і житлових 
субсидій населенню затверджені у розмірі: 

 
3.1.    1 тонна вугілля - 416 грн.; 
3.2.    1 балон скрапленого  газу - 78 грн. 
 

         4. Пільги на тверде паливо та скраплений балонний газ надаються у 
натуральному вигляді або готівкою за бажанням громадян. 

 
         5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 04.03.2005 № 73 “Про регіональні норми  
забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом, відповідно до 
яких будуть надаватись житлові субсидії готівкою”, яке зареєстроване в 
Запорізькому обласному управлінні юстиції 04.03.2005 за № 14/1095. 

 
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

облдержадміністрації Фролова М.О. 
 

 7.  Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення. 
 

 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації                                                                    Є.А. Червоненко                                                     
 
 
 
 


