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Шановний пане Юрію! 
 

Міністерство у справах ветеранів України розглянуло Ваш запит 

від 02.10.2021, який надійшов листом Секретаріату Кабінету Міністрів України  

від 06.10.2021 № 32038/0/2-21, стосовно надання інформації про пільги, 

програми підтримки, які передбачені з боку держави (в т. ч. для учасників 

бойових дій, інвалідів, пенсіонерів, молодих сімей, інших пільгових категорій 

населення) в разі організації ними ЖБК і будівництва ними житла, та в межах 

компетенції повідомляє. 

 Запит подано відповідно до Закону України “Про доступ до публічної 

інформації” та, за своїм змістом, поєднує предмет регулювання Закону України 

“Про безоплатну правову допомогу”, тому Ваш запит розглянуто у відповідних 

частинах у порядку, передбаченому відповідними законами. 

В частині регулювання Закону України “Про доступ до публічної 

інформації”. 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України “Про доступ до 

публічної інформації” публічна інформація – це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 

повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом. 

Визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь є 

готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним лише суб’єктом 

владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків. 
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Частиною другою статті 2 Закону України “Про доступ до публічної 

інформації” передбачено, що положення даного Закону не поширюються на 

відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при 

здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень 

громадян, які регулюються спеціальним законом. 

Зі змісту Вашого запиту вбачається, що Ви фактично просите надати 

правову інформацію, а саме: якими нормативними актами передбачені пільги 

для учасників бойових дій, інвалідів, пенсіонерів, молодих сімей, інших 

пільгових категорій населення) в разі організації ними ЖБК і будівництва ними 

житла, що, в свою чергу, підпадає під дію Закону України “Про безоплатну 

правову допомогу”. 

Враховуючи викладене, на підставі пункту 4 частини першої статті 22 

Закону України “Про доступ до публічної інформації” у задоволені Вашого 

запиту відмовлено та розглянуто його відповідно до Закону України “Про 

безоплатну правову допомогу”. 

Відмова у задоволенні запиту може бути оскаржена в порядку 

адміністративного судочинства. 

В частині регулювання Закону України “Про безоплатну правову 

допомогу”. 

Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що 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 Положення про Міністерство у справах ветеранів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1175           
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 № 276), 
Мінветеранів є головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей 
ветеранів, осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. 

Правовим механізмом реалізації державної політики у сфері соціального 
захисту ветеранів війни є Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” (далі – Закон). 

Пільги та компенсації надаються на підставі посвідчення, що підтверджує 
статус ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, порядок 
видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни визначений постановою 
Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302. 

Законодавством України для окремих категорій громадян передбачено 
право на позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих 
будинків і квартир та першочерговий ремонт жилих будинків і квартир. 
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Зокрема, пунктом 8 частини першої статті 13 Закону особам з 
інвалідністю внаслідок війни, встановлено право на позачерговий безплатний 
капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир та першочерговий 
поточний ремонт жилих будинків і квартир у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України.  

Згідно з пунктами 2 та 3 Порядку проведення безоплатного капітального 
ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку 
пільгу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009  
№ 565 (далі – Порядок), капітальний ремонт проводиться за місцем постійного 
проживання і реєстрації особи, що має право на таку пільгу. 

Для проведення капітального ремонту особа, що має право на таку пільгу, 
подає до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за 
місцем свого постійного проживання і реєстрації (далі – орган виконавчої влади 
або орган місцевого самоврядування) заяву за встановленною формою, що 
передбачена у додатку 1 до Порядку. 

Також зазначаємо, що згідно з Законом України “Про Державний бюджет 
України на 2021 рік” Мінветеранів є розпорядником субвенції та 
відповідальним виконавцем бюджетних програм: 

‒ КПКВК 1511040 “Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених абзацами п’ятим-восьмим пункту 1 
статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, 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”; 

‒ КПКВК 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 Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та 
у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни III 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”; 
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‒ КПКВК 1511060 “Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, 
визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II 
групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність 
яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини 
другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов”; 

‒ КПКВК 1511070 “Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 
статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю 
внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 
одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини 
другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов”. 

Відповідно до цих програм передбачено виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для: 

‒ осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
АТО/ООС та членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли; 

‒  внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
АТО/ООС та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи або 
учасниками бойових дій; 

‒ осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на 
території інших держав; 

‒ осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю 
внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 
одержаних під час участі у Революції Гідності.  

Постановами Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719,                    

від 18.04.2018 № 280, від 28.03.2018 № 214 та від 20.02.2019 № 206 (зі змінами)  

затверджені Порядки та умови надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання 

жилі приміщення деяким категоріям осіб, а також Порядки виплати грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для певних категорій 

осіб (далі – Порядки). 

Згідно із вимогами Порядків, одержувач грошової компенсації протягом 

року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в 

уповноваженому банку самостійно використовує призначену їй грошову 

компенсацію на придбання жилого приміщення в прийнятих в експлуатацію 
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житлових будинках на первинному або на вторинному ринку нерухомості в 

будь-якому населеному пункті на території України, крім населених пунктів, 

розташованих на тимчасово окупованій території та на лінії розмежування. 

Для переказу коштів грошової компенсації із спеціального рахунка 

одержувач подає уповноваженому банку заяву про переказ коштів грошової 

компенсації на придбання житла, до якої додається платіжне доручення щодо 

переказу коштів грошової компенсації на оплату за договором купівлі-продажу 

житла (далі - договір) у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на 

первинному та вторинному ринку, а також письмову згоду органу соціального 

захисту населення на перерахування коштів грошової компенсації із 

спеціального рахунка як оплату за відповідними договорами. 

Якщо предметом договору є житловий будинок, розташований на 

земельній ділянці, кошти грошової компенсації можуть спрямовуватися на 

придбання земельної ділянки, про що зазначається у договорі. У такому разі у 

платіжному дорученні щодо переказу коштів грошової компенсації 

зазначаються реквізити договору/договорів купівлі-продажу житлового 

будинку та земельної ділянки, на якій він розміщується. 

У договорі зазначається рахунок одержувача коштів грошової 

компенсації, який може бути відкритий у будь-якій банківській установі 

відповідно до законодавства. 

 

З повагою 

 

 

Директор Директорату      Ігор МАЛЬЦЕВ 

 

 
 
 
Руднік 281-08-56 


