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Шановний пане Володимире! 

 

Департамент фінансового забезпечення Міністерства соціальної політики 

в межах компетенції розглянув Ваше звернення від 09.04.2020 та надає 
інформацію стосовно наступних питань: 

Про кількість наданих у 2019 році субвенцій згідно постанови Кабінету 
Міністрів України від 18.04.2018 № 280 „Питання забезпечення житлом 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України” розподілених між обласними, районними у м. 
Києві держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах 
(крім м. Києва) в розрізі обласних, районних, районних у м. Києві 
держадміністрацій, виконавчих органах міських, районних у містах (крім  
м. Києва). 

Законом України „Про Державний бюджет України на 2019 рік” 
Мінсоцполітики за бюджетною програмою 2511190 „Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 
районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11–14 частини 
другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19–20 частини 
першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов” 
передбачено (з урахуванням змін внесених протягом року) 62,2 млн грн, які 
Мінсоцполітики використані в повному обсязі. 

Купріянов В. 
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 Розпорядження Кабінету Міністрів України, щодо розподілу деяких 
видатків державного  бюджету, передбачених Мінсоцполітики на 2019 рік 
додаються. 

Кількість внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, по яким станом на 31.12.2019 
року прийнято рішення про призначення грошової компенсації, кількість осіб, 
які отримали компенсацію у 2019 році, та кількість осіб які стоять на черзі  на 
отримання компенсації станом на 03.01.2020 року, а також кількість осіб, які 
зверталися та яким відмовлено в отриманні такої компенсації. 

Відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 „Питання забезпечення житлом 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України” (зі змінами) (далі – Порядок), Мінсоцполітики 
було отримано і узагальнено інформацію від регіональних органів соціального 
захисту населення щодо потреби в наданні грошової компенсації яка подається 
до Мінсоцполітики станом на 1 березня поточного року. Іншого Порядком не 
передбачено. 

Зокрема, відповідно до поданої потреби станом на 01.03.2019 на виплату 
грошової компенсації потребувало 1737 осіб з яких 59 отримали грошову 
компенсацію відповідно виділених асигнувань. 

При цьому Порядком не передбачено збирання Мінсоцполітики інформації 
про осіб яким відмовлено в отриманні грошової компенсації. 

Інформації щодо кількості осіб які стоять на черзі на отримання 
компенсації станом на 03.01.2020, а також кількість осіб, які зверталися та яким 
відмовлено в отриманні такої компенсації в Мінсоцполітики відсутня, оскільки 
розпорядником коштів на виплату грошової компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України на 2020 рік є 
Міністерство у справах ветеранів. 

Сума запланованих коштів до видачі у 2020 році субвенції згідно 
постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 „Питання 
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України” у розрізі обласних, районних у 
м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах 
(крім м. Києва). 

Законом України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” головним 
розпорядником коштів за бюджетною програмою 1511050 „Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
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Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 
районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11– 14 частини 
другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини 
першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов” (далі – 

Субвенція), визначено Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб з обсягом видатків  
248 445,0 тис. гривень. 

Додатково повідомляємо, що пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2020 № 212 „Деякі питання оптимізації системи центральних 
органів виконавчої влади” визначено, що Міністерство у справах ветеранів, 
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 
перейменовано на Міністерство у справах ветеранів України. 

Таким чином, Міністерство в справах ветеранів, як головний розпорядник 
коштів здійснюватиме розподіл та спрямування Субвенції на виплату грошової 
компенсації в установленому законодавством порядку та в межах коштів 
передбачених в державному бюджеті. 

 

Додаток: на 6 арк. 
 

З повагою  
 

заступник директора Департаменту 

фінансового забезпечення – 

начальник відділу               В. Задніпрянець 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Фесенко, 289 55 17 
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