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На прохання АМУ Мінсоцполітики надало роз’яснення
щодо виплати грошової допомоги на купівлю житла військовим та їх сім’ям
Асоціація міст України звернулась до Мініс
терства соціальної політики України щодо
надання роз’яснень із практичного застосування
порядків надання грошової допомоги на купів
лю житла військовим та їх сім ’ям: постанов
КМУ від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпе
чення житлом деяких категорій осіб, які захи
щали незалежність, суверенітет та територіаль
ну цілісність України, а також членів їх сімей»
та від 28.03.2018 № 214 «Питання забезпечення
житлом деяких категорій осіб, які брали участь
у бойових діях на території інших держав, а
також членів їх сімей».
У відповідь Мінсоцполітики повідомляє:
П отреба в грош овій ком п ен сац ії за належні
для отримання жилі приміщ ення для деяких
категорій осіб формується по мірі звернення
особи до органу соціального захисту насе
лення із заявою про призначення компенса
ції.
В якій черговості мають проводити
виплату компенсації?
Пунктом 4 Порядку, затвердженого Постано
вою № 719, грошова компенсація членам сім’ї
загиблого або особам з інвалідністю виплачу
ється у повному обсязі в порядку черговості
взяття на квартирний облік та з урахуванням
категорії отримувача грошової компенсації для
членів сімей загиблих, передбачених пунктом 2
цього Порядку.
Статтею 43 Житлового Кодексу визначено,
що громадянам, які перебувають на обліку пот
ребуючих поліпшення житлових умов, жилі
приміщення надаються в порядку черговості.
Порядок визначення черговості надання гро
мадянам жилих приміщень встановлюється
Житловим Кодексом та іншими актами законо
давства України.
Черговість надання жилих приміщень визна
чається за часом взяття на облік (включення до
списків осіб, які користуються правом першоче
ргового одержання жилих приміщень).
Крім того, пунктом 7 Порядку, затвердженого
постановою № 719, передбачено, що заяву про
призначення грошової компенсації член сім’ї
загиблого, особа з інвалідністю або їх законний
представник чи уповноважена особа особисто

подають до органу соціального захисту насе
лення за місцем перебування на квартирному
обліку.
При виплаті грошової компенсації за належні
для отримання жилі приміщення необхідно ке
руватися виключно нормами постанови № 719.
Комісія щодо розгляду заяв членів сімей
загиблих та осіб з інвалідністю про виплату
грошової компенсації проводить перевірку,
зокрема, щодо наявності майнових прав на
нерухоме або відчуження такого майна.
Пунктами 6 Постанов № 719, 214 відповідно,
до повноважень Комісії щодо розгляду заяв
членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю
(далі - Комісія) належить перевірка наявності
майнових прав на нерухоме майно членів сім’ї
загиблого та особи з інвалідністю, а також всіх
членів родини, на яких розраховується грошова
компенсація, або відчуження такого майна про
тягом попереднього року.
Одночасно, статтею 35 Кодексу передбачено,
що громадяни, які штучно погіршили житлові
умови шляхом обміну займаного жилого примі
щення, його псування або руйнування, відчу
ження придатного і достатнього за розміром для
проживання жилого будинку (частини будинку),
а також громадяни, у яких потреба в поліпшенні
житлових умов виникла внаслідок вилучення
жилого приміщення, використовуваного для
одержання нетрудових доходів (стаття 96 Коде
ксу), не беруться на облік потребуючих поліп
шення житлових умов протягом п'яти років з
моменту погіршення житлових умов.
Таким чином Комісія повинна приймати рі
шення про призначення грошової компенсації
враховуючи наявність майнових прав на неру
хоме майно або відчуження такого майна, що
були виявлені перевірками.
Чи мають право на виплату компенсації
члени сім 7 загиблого?
Пунктом 2 Порядку передбачено, що право
на отримання грошової компенсації мають чле
ни сімей загиблих, смерть яких пов’язана з без
посередньою участю в антитерористичній опе
рації або забезпеченні її проведення, статус
яким надано відповідно до абзаців п’ятого - во
сьмого пункту 1 статті 10 Закону України «Про

статус ветеранів віини, гаранти їх соціального
захисту» і які перебувають на квартирному об
ліку за категоріями у такій черговості:
1) категорія І - дружина (чоловік) і малолітні
та неповнолітні діти загиблого (в тому числі
усиновлені), які проживають разом з матір’ю
(батьком); дружина (чоловік), якщо в загиблого
немає дітей (в тому числі усиновлених);
2) категорія II —малолітні та неповнолітні ді
ти загиблого (в тому числі усиновлені), які на
день його смерті проживали окремо від матері
(батька), якщо загибла особа на день смерті була
розлучена або не була розлучена і дружина (чо
ловік) цієї особи не була (не був) позбавлена
(позбавлений) батьківських прав; малолітні та
неповнолітні діти загиблого;
3) категорія III - батьки загиблого;
4) категорія IV - повнолітні діти, які не ма
ють (і не мали) своїх сімей;
5) категорія V - повнолітні діти, які визнані
особами з інвалідністю з дитинства та мають
свої сім’ї;
6) категорія VI - повнолітні діти, обоє бать
ків яких загинули або пропали безвісти;
7) категорія VII - дружина (чоловік), які на
момент загибелі особи були позбавлені батьків
ських прав відносно малолітніх та неповнолітніх
дітей загиблого, у тому числі усиновлених заги
блою особою, або які не позбавлені батьківсь
ких прав, але неповнолітні діти, в тому числі
усиновлені загиблою особою, проживають
окремо від дружини (чоловіка).
Чи має право отримати грошову компен
сацію за належ ні для отримання ж илі примі
щення особа, яка отримала земельну ділянку
під забудову ?
Відповідно до частини першої статті 116
Земельного Кодексу громадяни набувають права
власності на земельні ділянки із земель держав
ної або комунальної власності за рішенням ор
ганів виконавчої влади або органів місцевого
самоврядування в межах їх повноважень, визна
чених Кодексом.
Надання у власність громадянам земельних
ділянок із земель державної або комунальної
власності у межах норм безоплатної приватиза
ції здійснюється у порядку, визначеному стат
тею 118 Земельного Кодексу.
У якому розмірі виплачувати компенсацію?
Пунктом 35 Порядку зазначено, що орган
соціального захисту населення дає згоду на

переказ коштів грошової компенсації із спеціа
льного рахунка заявника на рахунок, зазначений
у договорі за таких умов:
1) предметом договору є придбання у влас
ність заявника житла, площа якого повинна бути
не менше ніж така, що буде підставою для знят
тя з квартирного обліку;
2) ціна договору є меншою або дорівнює сумі
коштів грошової компенсації, що розміщені на
спеціальному рахунку заявника;
3) власником (співвласником) житла згідно з
укладеним договором є малолітній або неповно
літній член сім’ї загиблого або повнолітня неді
єздатна особа, від імені яких укладався договір і
яким призначалася грошова компенсація, в разі
їх наявності;
4) строк виконання договору купівлі-продажу
житла не перевищує двох місяців, а строк вико
нання інвестиційного договору чи договору про
пайову участь не перевищує двох років з дня
його укладення.
Олена Білоус, юрисконсульт
С оціально-психологічного центру м. Славутич
(за матеріалами Інтернет-ресурсів)

Ш ановні учасники АТО
та члени Ваших родин!
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«Телефон довіри»
К валіф іковані ф ахівці-психологи та ю рист
нададуть Вам підтрим ку у подоланні особистих
та сім ейних психологічних і правових проблем.

Телефони служби:
095 - 467 - 64 - 08 ,
067 - 850 - 91-16
Граф ік роботи «Т елеф ону довіри»:
пон еділок - п ’ятниця
з 9.00 до 13.00. з 14.00 до 18.00
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