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Роз’яснення
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження 
№ 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) “Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг”
І. Загальні положення
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) “Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг” (далі – форма).
Форма охоплює дані наростаючим підсумком з початку року та за поточний місяць. Показники форми відображені у цілих числах.
Форму заповнюють спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.
Зміст форми відображає дані первинної облікової документації: журналу звернення громадян, аналітичних відомостей, відомостей, отриманих із банківських установ або відділень поштового зв’язку, листів-повідомлень місцевих фінансових органів, бухгалтерських документів, реєстрів погашення заборгованості за видами послуг, реєстрів актів звірок, бази даних комп’ютерної програми та інших документів.

ІІ. Зміст форми

Рядок 01 містить дані про кількість домогосподарств, які звернулися із заявою про отримання субсидії (уперше) і ще ніколи її не отримували.
Рядок 02 містить дані про кількість домогосподарств, які повторно (після закінчення строку отримання субсидії) звернулися із заявою про отримання субсидії.
Рядок 03 за графами 2, 4 містить дані про кількість домогосподарств, яким уперше призначено субсидії у звітному місяці, за графами 6, 8 – суми місячних субсидій, призначених цим домогосподарствам у звітному місяці; за графами 1, 3 – кількість домогосподарств наростаючим підсумком із початку року, яким уперше призначено субсидії, та за графами 5, 7 – суми призначених місячних субсидій наростаючим підсумком із початку року.
З рядка 03 у рядку 04 містяться дані про кількість домогосподарств, яким призначено субсидії вперше, виходячи з сукупного доходу понад 10%, та їх суми.
Рядок 05 містить дані про кількість домогосподарств, яким призначено субсидії повторно, та суми призначених субсидій.
З рядка 05 у рядку 06 містяться дані про кількість домогосподарств, яким призначено субсидії повторно, виходячи з сукупного доходу понад 10%, та їх суми.
Рядок 07 за графами 2, 4 містить дані про кількість домогосподарств, яким зроблені перерахунки у звітному місяці, за графами 6, 8 – суми, на які збільшилась (+) або зменшилась (–) субсидія, враховуючи тільки різницю між попередньою та новопризначеною сумою щомісячної субсидії, за графами 1, 3 – кількість домогосподарств наростаючим підсумком із початку року та за графами 5, 7 – суми, які виникли внаслідок зміни величини субсидії наростаючим підсумком із початку року.
Підставою для зміни суми субсидії може бути: зміна доходу членів домогосподарства; зміна кількості членів домогосподарства; зміна тарифів та ін.
Рядок 08 за графами 2, 4 містить дані про кількість домогосподарств, які отримують субсидії у звітному місяці, за графами 6, 8 – суми діючих місячних субсидій цих домогосподарств із житлово-комунальних послуг. У графах 5, 7 наводяться суми фактично отриманих субсидій наростаючим підсумком із початку року.
З рядка 08 у рядку 09 містяться дані про кількість домогосподарств, які отримують субсидії, виходячи з сукупного доходу понад 10%, та їх суми.
Також з рядка 08 у рядках 10–13 містяться дані про розподіл домогосподарств, які отримують субсидії, за формою власності житла, за рядками 14–18 – розподіл домогосподарств, які отримують субсидії, за кількістю членів.
Рядок 19 за графами 6, 8 містить дані про повні суми нарахувань організаціям, що надають послуги у звітному місяці, за графами 5, 7 – суми цих нарахувань наростаючим підсумком із початку року.
Рядок 20 за графами 6, 8 містить дані про суми, які перераховані у звітному місяці організаціям-надавачам послуг (уключаючи взаємозаліки), за графами 5, 7 ці суми відображаються наростаючим підсумком.
Рядок 21 за графами 6, 8 містить дані про заборгованість бюджетів перед організаціями-надавачами послуг на кінець звітного місяця з урахуванням боргу на початок поточного року.
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