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Шановна пані Вікторіє! 
 

Міністерство у справах ветеранів України в межах компетенції 

розглянуло Ваш запит від 02.04.2021 на отримання публічної інформації про 

зразків документів, на підставі яких учасники бойових дій мають право 

отримати грошову компенсацію замість земельної ділянки, та документів, на 

підставі яких здійснюється розрахунок такої компенсації, і повідомляє. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

Відповідно до пункту 14 статті 12 Закону України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту” учасники бойових дій мають право на 

пільгу з першочергового відведення земельних ділянок для індивідуального 

житлового будівництва, садівництва і городництва. 

Згідно з Положенням про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків 

ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.05.1994 № 302, документом, що підтверджує статус учасника бойових 

дій на основі котрого надаються передбачені пільги і компенсації є 

“Посвідчення учасника бойових дій”. 

Земельні відносини регулюються Конституцією України та Земельним 

кодексом України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-

правовими актами. 

Прийняття рішення про передання земельних ділянок у власність або у 

користування належить виключно до повноважень місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування. 

Згідно із статтею 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” органи місцевого самоврядування можуть встановлювати за рахунок 
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власних коштів і благодійних надходжень додаткові до встановлених 

законодавством гарантії щодо соціального захисту населення. 

Водночас, статтею 20 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” встановлено, що державний контроль за діяльністю органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної 

влади чи їхніх посадових осіб у виконання органами місцевого самоврядування 

наданих їм власних повноважень. 

Таким чином, питання відшкодування вартості земельних ділянок 

учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, може бути вирішено органами місцевого самоврядування відповідно 

до наданих їм законодавством повноважень. 

Водночас зазначаємо, що листи Мінветеранів не є нормативно-правовими 

актами, за своєю природою вони носять інформаційний та рекомендаційний 

характер і не встановлюють правових норм. 

 

З повагою 

 

 

Директор Директорату      Ігор МАЛЬЦЕВ 
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