
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету М іністрів України „Про внесення змін до постанови Ради М іністрів УРСР  

і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. №  470 та постанови Кабінету М іністрів України від 18 квітня 2018 р. №  280”

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщ ень  

в Українській PCP, затверджені постановою Ради М іністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. №  470
8. Квартирний облік здійснюється, як правило, за місцем 
проживання громадян у виконавчому комітеті районної, 
міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних 
депутатів.

Внутрішньо переміщені особи, визначені у підпункті 8 
пункту 13 цих Правил, беруться на квартирний облік у 
населеному пункті в межах території обслуговування 
органу соціального захисту населення, в якому вони 
перебувають протягом— року на обліку в Єдиній 
інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб 
незалежно від наявності майнових прав чи прав власності на 
нерухоме майно, що розміщується в населених пунктах, на 
території яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження, або розташованих на лінії 
зіткнення. При цьому члени сім’ї особи з інвалідністю або 
учасника бойових дій, які мають довідку про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи (видану згідно з Порядком 
оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету 
М іністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний 
вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, 
ст. 2312), беруться на квартирний облік разом з нею (ним).

8. Квартирний облік здійснюється, як правило, за місцем 
проживання громадян у виконавчому комітеті районної, 
міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних 
депутатів.

Внутрішньо переміщені особи, визначені у підпункті 8 
пункту 13 цих Правил, беруться на квартирний облік у 
населеному пункті в межах території обслуговування 
органу соціального захисту населення, в якому вони 
перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних 
про внутрішньо переміщ ених осіб незалежно від наявності 
майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, що 
розміщується на тимчасово окупованих територіях  
Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, 
Донецької та Л уганської областей, в населених пунктах, 
на території яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження, розташованих на лінії 
розмежування, або житло яких зруйновано чи стало 
непридатним для проживання внаслідок проведення  
антитерористичної операції чи здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Ф едерації в 
Донецькій та Луганській областях. При цьому члени сім ’ї 
особи з інвалідністю або учасника бойових дій, які мають
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довідку про взяття на облік внутрішньо переміщ еної особи 
за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і 
видачі довідки про взяття на облік внутріш ньо  
переміщ еної особи, затвердженого постановою Кабінету 
М іністрів України від 1 жовтня 2014 р. №  509 (Офіційний 
вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., №  70, ст. 
2312), беруться на квартирний облік разом з нею (ним).

18. Заява про взяття на квартирний облік подається 
відповідно виконавчому комітету сільської, селищної, 
міської ради, сільському голові (у разі, коли відповідно до 
закону виконавчий орган сільської ради не утворено) за 
місцем проживання громадян (у випадку, передбаченому 
абзацом четвертим пункту 8 цих Правил, - за місцем 
перебування внутрішньо переміщеної особи на обліку в 
Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо 
переміщених осіб) та адміністрації підприємства, 
установи, організації чи органу або іншому громадському 
об’єднанню (організації) за місцем їх роботи. Заява 
підписується членами сім ’ї, які разом проживають, мають 
самостійне право на одержання жилого приміщення і 
бажають разом стати на облік.

Внутрішньо переміщені особи, визначені у підпункті 8 
пункту 13 цих Правил, крім заяви про взяття на квартирний 
облік, подають такі документи:

довідку про безпосередню участь особи в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і 
захисті незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України згідно з додатком 1 до Порядку надання

18. Заява про взяття на квартирний облік подається 
відповідно виконавчому комітету сільської, селищної, 
міської ради, сільському голові (у разі, коли відповідно до 
закону виконавчий орган сільської ради не утворено) за 
місцем проживання громадян (у випадку, передбаченому 
абзацом четвертим пункту 8 цих Правил, - за місцем 
перебування внутрішньо переміщ еної особи на обліку в 
Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо 
переміщених осіб) та адміністрації підприємства, 
установи, організації чи органу або іншому громадському 
об ’єднанню (організації) за місцем їх роботи. Заява 
підписується членами сім ’ї, які разом проживають, мають 
самостійне право на одержання жилого приміщ ення і 
бажають разом стати на облік.

Внутрішньо переміщені особи, визначені у підпункті 8 
пункту 13 цих Правил, крім заяви про взяття на квартирний 
облік, подають такі документи:

копію довідки про безпосередню участь особи в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або 
копію довідки про безпосередню участь у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,



та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 
2014 р., №  73, ст. 2068; 2017 р., № 86, ст. 2614);

копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 
2 до постанови Кабінету М іністрів України від 12 травня 
1994 р. № 302 „Про порядок видачі посвідчень і нагрудних 
знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218), 
що підтверджує статус особи як члена сім ’ї загиблого або 
особи з інвалідністю внаслідок війни;

довідку органу соціального захисту населення про 
перебування на обліку в Єдиному державному 
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, 
особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових 
дій, або члена сім ’ї загиблого згідно із Законом України

з

відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Ф едерації в Донецькій та Луганській областях і захисті 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку 
надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, 
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи 
у здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Ф едерації в Донецькій та Луганській  
областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого 
постановою Кабінету М іністрів України від 20 серпня 2014 
р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 
2017 р., № 8 6 , ст. 2614);

копію посвідчення встановленого зразка згідно з 
додатком 2 до постанови Кабінету М іністрів України від 12 
травня 1994 р. № 302 „Про порядок видачі посвідчень і 
нагрудних знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994 р., № 
9, ст. 218), що підтверджує статус особи як члена с ім ’ї 
загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;

Виключено



„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту” за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

копії документів, які підтверджують родинний зв ’язок 
членів сім ’ї особи з інвалідністю внаслідок війни або 
учасника бойових дій;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи на кожного члена сім ’ї загиблого або особи з 
інвалідністю внаслідок війни, або учасника бойових дій;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи (видану згідно з Порядком оформлення і видачі 
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 
жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., 
№ 8 1 , ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312).
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копії документів, які підтверджують родинний зв ’язок 
членів сім ’ї особи з інвалідністю внаслідок війни або 
учасника бойових дій;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи на кожного члена сім ’ї загиблого або особи з 
інвалідністю внаслідок війни, або учасника бойових дій;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи (видану згідно з Порядком оформлення і видачі 
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 
затвердженим постановою Кабінету М іністрів України від 
1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., 
№ 8 1 , ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312);

у разі наявності житлового приміщ ення, яке зруйноване 
або стало непридатним для проживання внаслідок  
проведення антитерористичної операції або заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації, 
розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані 
території у Донецькій та Луганській областях, 
Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, додається  
копія акта обстеження технічного стану житлового 
приміщ ення (будинку, квартири) (далі -  акт технічного 
стану), складеного комісією, утвореною районною, 
районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією,
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військово-цивільною адміністрацією, виконавчим  
органом сільської, селищ ної, міської, районної у місті (в 
разі утворення) ради, виконавчим органом ради 
об’єднаної територіальної громади, за формою згідно з 
додатком до Порядку надання щ омісячної адресної 
допомоги внутрішньо переміщ еним особам для 
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг, затвердженого 
постановою Кабінету М іністрів України від 1 жовтня 
2014 р. №  505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, 
ст. 2271).

Перелік документів, визначених цим пунктом, є 
вичерпним.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грош ової компенсації 
за належні для отримання жилі приміщення для внутріш ньо переміщ ених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, затверджені постановою Кабінету М іністрів України
від 18 квітня 2018 р. №  280

1. Ці Порядок та умови визначають механізм 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 і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення, та визнані інвалідами 
внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 
частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 
відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 
захищ али 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 Ф едерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
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України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов 
(далі - субвенція) і перебувають протягом року на обліку в 
Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо 
переміщених осіб.

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 (далі -  субвенція) і перебувають 
не менше ніж один рік на обліку в Єдиній інформаційній 
базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем  
фактичного проживання в межах м. Києва або в межах 
однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної 
бази даних про внутріш ньо переміщ ених осіб за умови, 
що зміна місця проживання протягом року в межах 
однієї області не призводить до збільшення розміру 
компенсації.

4. Субвенція спрямовується на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення у 
прийнятих в експлуатацію житлових будинках на 
первинному та вторинному ринку нерухомості або на 
інвестування в об’єкти житлового будівництва відповідно 
до Законів України „Про інвестиційну діяльність” і „Про 
кооперацію” шляхом призначення та виплати грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
внутрішньо переміщеним особам, 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, та визнані особами з інвалідністю

4. Субвенція спрямовується на виплату грош ової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення у 
прийнятих в експлуатацію житлових будинках на 
первинному та вторинному ринку нерухомості або на 
інвестування в об’єкти житлового будівництва відповідно 
до законів України „Про інвестиційну діяльність” і „Про 
кооперацію” шляхом призначення та виплати грош ової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
внутрішньо переміщеним особам, 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
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внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 
частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 
відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону 
України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”, які потребують поліпшення житлових умов та 
перебувають протягом— року на обліку в Єдиній 
інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених 
осіб.

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Ф едерації 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”, які потребують 
поліпшення житлових умов та перебувають не менше ніж  
один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про 
внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного 
проживання в межах м. Києва або в межах однієї області 
згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних  
про внутріш ньо переміщ ених осіб за умови, що зміна 
місця проживання протягом року в межах однієї області 
не призводить до збільшення розміру компенсації.

Порядок виплати грош ової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затверджений

постановою Кабінету М іністрів України від 18 квітня 2018 р. №  280
1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати 
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, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до

1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати 
грош ової 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
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пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками 
бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої 
статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту” , та які потребують 
поліпшення житлових умов (далі -  грошова компенсація) 
відповідно до Житлового кодексу Української PCP та 
перебувають протягом— року на обліку в Єдиній 
інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб 
(далі—база даних).

стримування збройної агресії Російської Ф едерації 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 (далі -  грошова компенсація) 
відповідно до Ж итлового кодексу Української PCP та 
перебувають не менше ніж один рік на обліку в Єдиній 
інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб 
за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або 
в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної 
інформаційної бази даних про внутріш ньо переміщ ених  
осіб за умови, що зміна місця проживання протягом  
року в межах однієї області не призводить до збільшення  
розміру компенсації.

2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до 
цього Порядку мають внутрішньо переміщені особи, 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, 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 і 20 частини першої 
статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни,

2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до 
цього Порядку мають внутрішньо переміщені особи, які 
захищ али 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 Ф едерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у
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гарантії їх соціального захисту”, які перебувають на обліку 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі 
-  квартирний облік).

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”, які перебувають на обліку 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов 
(далі -  квартирний облік), та перебувають не менше ніж  
один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних 
про внутріш ньо переміщ ених осіб за місцем фактичного  
проживання в межах м. Києва або в межах однієї області 
згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних  
про внутріш ньо переміщ ених осіб за умови, що зміна 
місця проживання протягом року в межах однієї області 
не призводить до збільшення розміру компенсації.

3. Грошова компенсація внутрішньо переміщеним особам, 
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, виплачується у повному обсязі в 
порядку черговості взяття на квартирний облік за рахунок 
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 і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 
операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни 
III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 
7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 і  20 
частини першої статті 6 Закону України „Про статус

3. Грош ова компенсація внутрішньо переміщеним особам, 
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, виплачується у повному обсязі в 
порядку черговості взяття на квартирний облік за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату грош ової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 
захищ али 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 Ф едерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
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ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які 
потребують поліпшення житлових умов.

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” , які потребують 
поліпшення житлових умов.

5. До повноважень комісії належить: 
перевірка:

5. До повноважень комісії належить: 
перевірка:

- факту проживання за місцем перебування протягом року 
на обліку в базі даних;

- факту проживання не менше ніж один рік у межах 
м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями  
Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 
переміщ ених осіб за умови, що зміна місця проживання  
протягом року в межах однієї області не призводить до 
збільшення розміру компенсації відповідно до пунктів 
17 і 18 цього Порядку;

- наявності документів про взяття на квартирний облік 
внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, та членів 
сім ’ї;

- наявності документів про взяття на квартирний облік 
внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, та членів 
сім ’ї;

- факту спільного проживання членів сім ’ї внутрішньо 
переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України, на яких нараховується 
грошова компенсація;

- факту спільного проживання членів сім ’ї внутрішньо 
переміщ еної особи, яка захищ ала незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України, на яких нараховується 
грош ова компенсація;
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- майнових прав на нерухоме майно внутрішньо 
переміщеної особи та всіх членів сім ’ї, на яких 
розраховується грошова компенсація, або факту відчуження 
такого майна протягом попереднього року.

- майнових прав на нерухоме майно внутрішньо 
переміщ еної особи та всіх членів її сім ’ї, на яких 
розраховується грошова компенсація, або факту відчуження 
такого майна протягом п’яти років, що передують даті 
подання заяви про призначення грош ової компенсації.

7. До заяви додаються копії: 7. До заяви додаються копії:

4) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 19 і 20 
частини першої статті 6 Закону України „Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, -  довідки 
про безпосередню участь особи в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України згідно з 
додатком 1 до Порядку надання та позбавлення статусу 
учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, затвердженого постановою 
Кабінету М іністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2017 р., 
№ 86, ст. 2614);

4) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 19 і 20 
частини перш ої статті 6 Закону України „Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, -  довідки 
про безпосередню участь особи в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення або довідки про 
безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення  
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування  
збройної агресії Російської Ф едерації в Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України за формами згідно з додатками 1 та 4 до Порядку 
надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, 
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи 
у здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Ф едерації в Донецькій та Луганській  
областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого 
постановою Кабінету М іністрів України від 20 серпня



5) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 
частини другої статті 7 Закону України „Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” , - довідки 
про безпосередню участь особи в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України згідно з 
додатком 1 до Порядку надання та позбавлення статусу 
учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, затвердженого постановою 
Кабінету М іністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413, та 
постанови військово-лікарської комісії;
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2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 
2068; 2017 р., №  86, ст. 2614);

5) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 
частини другої статті 7 Закону України „Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, -  довідки 
про безпосередню участь особи в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення або довідки про 
безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення  
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування  
збройної агресії Російської Ф едерації в Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України за формами згідно з додатками 1 та 4 до Порядку 
надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, 
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи 
у здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Ф едерації в Донецькій та Луганській  
областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого 
постановою Кабінету М іністрів України від 20 серпня 
2014 р. № 413, та документа військово-лікарської комісії, в 
якому визначено причинний зв’язок отриманих 
захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва 
про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта 
медичного огляду, постанови тощо);
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9) документів, що підтверджують родинні стосунки між 
внутрішньо переміщеною особою, яка захищала 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, і членами її сім ’ї, на яких нараховується грошова 
компенсація, які разом з нею перебувають на квартирному 
обліку.

9) документів, що підтверджують родинні стосунки між 
внутрішньо переміщеною особою, яка захищ ала 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, і членами її с ім ’ї, на яких нараховується грошова 
компенсація, які разом з нею перебувають на квартирному 
обліку.

П ерелік документів, визначених цим пунктом, є 
вичерпним.

14. Комісія відмовляє внутрішньо переміщеній особі, яка 
захищала незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, у призначенні грошової допомоги з 
таких підстав:

14. Комісія відмовляє внутрішньо переміщеній особі, яка 
захищала незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, у призначенні грош ової допомоги з 
таких підстав:

3) внутрішньо переміщена особа, яка захищала 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, не брала безпосередньої участі в 
антитерористичній операції (відсутня довідка, передбачена 
підпунктами 4-6 пункту 7 цього Порядку);

3) внутрішньо переміщ ена особа, яка захищала 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, не брала безпосередньої участі в 
антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Ф едерації в 
Донецькій та Луганській областях (відсутня довідка, 
передбачена підпунктами 4-6 пункту 7 цього Порядку);

6) внутрішньо переміщена особа, яка захищала 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність

6) внутрішньо переміщ ена особа, яка захищала 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
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України, володіє майновими правами чи правом власності 
на нерухоме майно, що відповідає житловим нормам, яке 
розташоване в населених пунктах на підконтрольній 
Україні території;

України, володіє майновими правами чи правом власності 
на нерухоме майно, що відповідає житловим нормам, яке 
розташоване в населених пунктах на підконтрольній 
Україні території (крім житлового приміщ ення, яке 
зруйноване або стало непридатним для проживання 
внаслідок проведення антитерористичної операції або 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Ф едерації), або таке нерухоме майно було відчужене 
протягом останніх п ’яти років, що передують даті 
подання заяви про призначення грош ової компенсації;

9) внутріш ньо переміщ ена особа, яка захищала 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, проживає менше ніж один рік у межах 
м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями  
Єдиної інформаційної бази даних про внутріш ньо  
переміщ ених осіб або зміна її  місця проживання в межах 
однієї області протягом року призводить до збільшення  
розміру компенсації відповідно до пунктів 17 і 18 цього 
Порядку.

19. У разі прийняття рішення щодо призначення грошової 
компенсації внутрішньо переміщеній особі, яка захищала 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, комісія розраховує розмір такої компенсації на 
підставі:

19. У разі прийняття рішення щодо призначення грошової 
компенсації внутрішньо переміщеній особі, яка захищала 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, комісія розраховує розмір такої компенсації на 
підставі:
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До членів сім ’ї внутрішньо переміщеної особи, яка 
захищала незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, належать: дружина (чоловік), їх 
малолітні (до 14 років) і неповнолітні (до 18 років) діти, 
неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю 
з дитинства І та II групи або особами з інвалідністю І групи.

До членів сім ’ї внутрішньо переміщ еної особи, яка 
захищ ала незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, належать: дружина (чоловік); їхні 
малолітні (до 14 років) і неповнолітні (до 18 років) діти; 
неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю 
з дитинства І та II груп або особами з інвалідністю І групи; 
неодружені діти, які навчаються за денною формою у 
закладах загальної середньої, професійно-технічної, 
вищ ої освіти (у тому числі в період між заверш енням  
навчання в одному із зазначених закладів і вступом до 
іншого закладу, а також у період між завершенням  
навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і 
продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що 
такий період не перевищ ує чотирьох місяців), -  до 
закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довш е 
ніж до виповнення їм 23 років; батько та мати 
внутріш ньо переміщ еної особи, що проживають разом із 
ними, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли  
60-річного віку, або отримують пенсію за віком.

26. Протягом року з дня зарахування коштів на спеціальний 
рахунок в уповноваженому банку внутрішньо переміщена 
особа, яка захищала незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, самостійно використовує 
призначену їй грошову компенсацію на придбання жилого 
приміщення як в прийнятих в експлуатацію житлових 
будинках на первинному або на вторинному ринку 
нерухомості, так і шляхом інвестування в об’єкти 
житлового будівництва відповідно до Законів України „Про

26. Протягом року з дня зарахування коштів на спеціальний 
рахунок в уповноваженому банку внутрішньо переміщена 
особа, яка захищала незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, самостійно використовує 
призначену їй грошову компенсацію на придбання жилого 
приміщення як в прийнятих в експлуатацію житлових 
будинках на первинному або на вторинному ринку 
нерухомості, так і шляхом інвестування в об ’єкти 
житлового будівництва відповідно до Законів України „Про
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інвестиційну діяльність” та „Про кооперацію” в будь-якому 
населеному пункті на території України.

інвестиційну діяльність” та „Про кооперацію” в будь-якому 
населеному пункті на території України, крім населених 
пунктів, розташованих на тимчасово окупованій  
території та на лінії розмежування.

27. Для переказу коштів із спеціального рахунка внутрішньо 
переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України, подає уповноваженому 
банку заяву про переказ коштів на придбання житла або на 
інвестування в об’єкти житлового будівництва, до якої 
додається платіжне доручення щодо переказу коштів на 
оплату за договором купівлі-продажу житла у прийнятих в 
експлуатацію житлових будинках на первинному та 
вторинному ринку, у разі інвестування в об’єкти житлового 
будівництва -  інвестиційний договір відповідно до Закону 
України „Про інвестиційну діяльність” або договір купівлі- 
продажу майнових прав, або договір про пайову участь, а 
також письмову згоду органу соціального захисту 
населення на перерахування коштів із спеціального рахунка 
як оплату за відповідними договорами.

Якщо предметом договору є приватний будинок, кошти 
можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, на 
якій розміщується будинок, що зазначається у договорі.

27. Для переказу коштів із спеціального рахунка внутрішньо 
переміщена особа, яка захищ ала незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України, подає уповноваженому 
банку заяву про переказ коштів на придбання житла або на 
інвестування в об’єкти житлового будівництва, до якої 
додається платіжне доручення щодо переказу коштів на 
оплату за договором купівлі-продажу житла у прийнятих в 
експлуатацію житлових будинках на первинному та 
вторинному ринку, у разі інвестування в об’єкти житлового 
будівництва -  інвестиційний договір відповідно до Закону 
України „Про інвестиційну діяльність” або договір купівлі- 
продажу майнових прав, або договір про пайову участь, а 
також письмову згоду органу соціального захисту 
населення на перерахування коштів із спеціального рахунка 
як оплату за відповідними договорами.

Якщо предметом договору є житло, розташ оване на 
земельній ділянці, кошти можуть спрямовуватися на 
придбання земельної ділянки, на якій розміщується житло, 
що зазначається у договорі. У  такому разі у платіжному 
дорученні щодо переказу коштів вказуються реквізити  
договорів купівлі-продажу житла та земельної ділянки, 
на якій воно розміщується.



17

У договорі зазначається рахунок одержувача коштів, 
який може бути відкритий у будь-якій банківській  
установі відповідно до законодавства.

28. Для отримання згоди на перерахування коштів із 
спеціального рахунка як оплату за відповідними 
договорами внутрішньо переміщена особа, яка захищала 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, подає органу соціального захисту населення один 
примірник договору, в якому повинно бути зазначено, що 
житлове приміщення передається у власність внутрішньо 
переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України.

28. Для отримання згоди на перерахування коштів із 
спеціального рахунка як оплату за відповідними 
договорами внутрішньо переміщена особа, яка захищала 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, подає органу соціального захисту населення один 
примірник договору, в якому повинно бути зазначено, що 
житлове приміщення передається у власність внутрішньо 
переміщ еної особи, яка захищ ала незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України. У разі придбання 
житла, розташованого на земельній ділянці, подається 
також один примірник договору, в якому має бути 
зазначено, що земельна ділянка передається у власність  
внутріш ньо переміщ еної особи, яка захищала 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України.

ЗО. Орган соціального захисту населення у разі 
відповідності умов договору вимогам, установленим у 
пунктах 28 і 29 цього Порядку, не пізніше ніж через п ’ять 
робочих днів надає внутрішньо переміщеній особі, яка 
захищала незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, письмову згоду на переказ коштів із 
спеціального рахунка як оплату за договором із 
визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та 
реквізитів рахунка для перерахування.

ЗО. Орган соціального захисту населення у разі 
відповідності умов договору / договорів вимогам, 
установленим у пунктах 26, 28 і 29 цього Порядку, не 
пізніше ніж через п ’ять робочих днів надає внутрішньо 
переміщеній особі, яка захищ ала незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України, письмову згоду на 
переказ коштів із спеціального рахунка як оплату за 
договором із визначенням суми, що підлягає 
перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.

31. Орган соціального захисту населення дає згоду на 
переказ коштів грошової компенсації із спеціального 
рахунка внутрішньо переміщеної особи, яка захищала

31. Орган соціального захисту населення дає згоду на 
переказ коштів грошової компенсації із спеціального 
рахунка внутрішньо переміщ еної особи, яка захищала



18

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, на рахунок, зазначений у договорі, за таких умов:

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, на зазначений у договорі рахунок, який 
відкрито у будь-якій банківській установі відповідно до 
законодавства, за таких умов:

32. У разі виявлення невідповідності умовам переказу 
коштів, зазначеним у пунктах 28 і 29, підпунктах 1 -3 пункту 
31 цього Порядку, орган соціального захисту населення 
письмово відмовляє внутрішньо переміщеній особі, яка 
захищала незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, в наданні згоди на переказ коштів із 
зазначенням причин такої відмови.

32. У разі виявлення невідповідності умовам переказу 
коштів, зазначеним у пунктах 26, 28 і 29, підпунктах 1-3 
пункту 31 цього Порядку, орган соціального захисту 
населення письмово відмовляє внутрішньо переміщеній 
особі, яка захищала незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, в наданні згоди на 
переказ коштів із зазначенням причин такої відмови.

35. Якщо ціна договору перевищує суму коштів грошової 
компенсації на спеціальному рахунку внутрішньо 
переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України, уповноважений банк 
переказує кошти із спеціального рахунка внутрішньо

35. Якщо ціна договорів перевищує суму коштів грошової 
компенсації на спеціальному рахунку внутрішньо 
переміщ еної особи, яка захищ ала незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України, уповноважений банк 
переказує кошти зі спеціального рахунка такої особи за 
договорами лише після надходження на її спеціальний 
рахунок додаткових коштів у сумі, якої не вистачало для їх  
виконання.

іісрсміщсниі исиии, 7іі\.и лілпЩаЛа ітсзаЛслиі^ІЬ, \^уUcUci.llІСІ
їй ігришрісишп^ ц іл іи іі^ іь  ^ криііш, діл ииирим лише 
після надходження на спеціальний рахунок внутрішньо
ІІсрсіУІІІ-ЦСІІЛЛ іЛ^иіЛІ, ЛКи ЗаЛИЩаЛа НСЗаЛСлиіІІ/ІЬ, еуисисіїї 1С1
та територіальну цілісність України, додаткових коштів у 
сумі, якої не вистачало для його виконання.
37. Кошти грош ової компенсації можуть бути використані 
на відшкодування витрат, пов’язаних з купівлею, 
оформленням права власності на житло та сплатою 
передбачених законом податків і зборів, що обов’язково 
зазначається в договорі.

37. Кошти грош ової компенсації можуть бути використані 
на відшкодування витрат, пов’язаних з купівлею, 
оформленням права власності на житло, земельну ділянку, 
на якій розташ оване житло, та сплатою передбачених 
законом податків і зборів, що обов’язково зазначається в 
договорі.
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Забороняється використання коштів грошової компенсації 
на оплату посередницьких послуг.

Забороняється використання коштів грош ової компенсації 
на оплату посередницьких послуг.

38. Уповноважений банк має право переказувати лише у 
повному обсязі суму, визначену в  договорі, і не має права 
переказувати суму частинами, крім витрат, пов’язаних із 
купівлею, оформленням права власності на житло та 
сплатою передбачених законом податків і зборів.

38. Уповноважений банк має право переказувати лише у 
повному обсязі суму, визначену у договорі, і не має права 
переказувати суму частинами, крім витрат, пов’язаних із 
купівлею, оформленням права власності на житло, 
земельну ділянку, на якій розташ оване житло, та 
сплатою передбачених законом податків і зборів. У  разі 
придбання житла, розташ ованого на земельній ділянці, 
у платіжному дорученні щодо переказу коштів 
вказуються реквізити договорів купівлі-продажу житла 
та земельної ділянки.

39. У разі укладення договору на суму меншу, ніж сума 
коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку 
внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, 
уповноважений банк не пізніше ніж через три банківських 
дні після переказу коштів згідно з договором повертає 
залишки коштів грошової компенсації на рахунок органу 
соціального захисту населення.

39. У разі укладення договору / договорів на суму меншу, 
ніж сума коштів грош ової компенсації на спеціальному 
рахунку внутрішньо переміщ еної особи, яка захищала 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України, уповноважений банк не пізніше ніж через три 
банківських дні після переказу коштів згідно з договором / 
договорами повертає залишки коштів грошової 
компенсації на рахунок органу соціального захисту 
населення.

40. Не пізніше ніж протягом ЗО календарних днів з дати 
закінчення строку дії відповідного договору внутрішньо 
переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України, подає органу 
соціального захисту населення інформацію з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані 
права на житлові приміщення (далі - інформаційна довідка).

40. Не пізніше ніж протягом ЗО календарних днів з дати 
закінчення строку дії відповідного договору внутрішньо 
переміщена особа, яка захищ ала незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України, подає органу 
соціального захисту населення інформацію з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані 
права на житлові приміщення (далі - інформаційна довідка).



Право власності на нерухоме майно оформляється на 
внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, та членів її 
с ім ’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

М іністр соціальної 
політики України

2019 р.
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Право власності на нерухоме майно оформляється на 
внутрішньо переміщену особу, яка захищ ала незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, та членів її 
с ім ’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

У разі придбання житла, розташ ованого на земельній  
ділянці, разом з інформаційною довідкою про 
зареєстровані права на житлові приміщення подається 
інформація з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про зареєстровані права на земельну 
ділянку, які оформляються на всіх осіб, на яких було 
розраховано грошову компенсацію.______________________

Андрій Рева


