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Шановна пані Тетяно!
Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального
розвитку Міністерства розвитку громад та територій України розглянув Ваш
запит на інформацію від 27.09.2019, що надійшов до Секретаріату Кабінету
Міністрів України електронною поштою (реєстраційний № ЗПІ-544 від
07.10.2019), щодо кількості громадян, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції (учасники АТО) та яким надано житло за рахунок
державного та місцевих бюджетів за період 2014 - 2019 роки, і в межах
компетенції повідомляє.
Щодо забезпечення житлом учасників АТО за кошти державного
бюджету України.
Мінрегіон є головним виконавцем низки бюджетних житлових програм, в
рамках яких вказана категорія громадян може отримати житло.
Однак, фінансування бюджетної програми «Надання пільгових
довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) і придбання житла» за рахунок коштів
держбюджету починаючи з 2015 року по сьогодні не відбувалося, програма
фінансувалася тільки за рахунок коштів місцевих бюджетів та статутного
капіталу ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву».
Щодо фінансування бюджетної програми будівництва (придбання)
доступного житла за рахунок коштів держбюджету інформуємо.
У 2014 році дані щодо громадян цієї категорії, які поліпшили свої житлові
умови, не відокремлювались, у 2015 та 2016 роках програма не фінансувалась,
у 2017 році в рамках цієї програми 35 громадян – учасників АТО отримали
житло, у 2018 році – 49 громадян, у 2019 році за січень-вересень -8 громадян, які
мають статус учасників АТО, поліпшили свої житлові умови.
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Щодо забезпечення житлом учасників АТО за кошти місцевих бюджетів
повідомляємо.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
(статті 30, 31) до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад зокрема, належать сприяння розширенню житлового будівництва, подання
громадянам, які мають потребу у житлі, допомоги в будівництві житла, в
отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи
придбання житла; організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах
будівництва жилих будинків.
Враховуючи вказане, інформацію щодо забезпечення житлом учасників
АТО за рахунок коштів місцевих бюджетів можна отримати у відповідних
обласних державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.
Також інформуємо, що питання забезпечення житлом учасників АТО з
ознаками інвалідності (певні категорії), яка настала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні
їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які
потребують поліпшення житлових умов, знаходиться в межах повноважень
Міністерства соціальної політики України.
З повагою
Директор Департаменту

Надія БОНДАРЧУК

Ірина Ковальчук 284-0-688
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