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Версія 01 

 

Виплата грошової компенсації за належні для отримання 

жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України 
 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Дніпровському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Комунарському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олександрівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району 

  

1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 

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, у 

здійсненні до 1 червня 2018 р. 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 пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” (далі- Закон) які є внутрішньо 

переміщеними особами, які перебувають на 

квартирному обліку і не менш як 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 

внутрішньо переміщених осіб;  

● учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-

 21 частини першої статті 6 Закону, які є внутрішньо 

переміщеними особами, які перебувають на 

квартирному обліку і не менш як 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 

внутрішньо переміщених осіб. 

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання послуги, а також 

вимоги до них 

1. Заява про призначення грошової компенсації. 

2. Копія документа, що посвідчує внутрішньо 

переміщену особу, а у разі подання документів 

законним представником - документа, що посвідчує 

особу того, від імені якого подається заява, а також 

документа, яким надано повноваження законному 

представникові представляти таких осіб, оформленого 
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відповідно до законодавства, або єДокумента разом з 

унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), 

що формуються засобами Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), а 

також інформації про місце проживання (за наявності). 

3. Копія посвідчення встановленого зразка, що 

підтверджує статус учасника бойових дій або особи з 

інвалідністю внаслідок війни. 

4. Копія довідки про безпосередню участь особи в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення 

або довідки про безпосередню участь у здійсненні до 1 

червня 2018 р. заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення 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 Федерації в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 - для 

осіб, статус яким надано відповідно до пункту 

19 частини першої статті 6 Закону. 

5. Копії документів, передбачених пунктом 4 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 Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 серпня 2014 р. № 413 - для осіб, статус яким 

надано відповідно до пункту 20 частини першої 

статті 6 Закону. 

6. Копія рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду 

матеріалів про визнання учасниками бойових дій та 

виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі 

(смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших 

категорій осіб відповідно до Закону України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”, яка утворюється Мінветеранів - для осіб, 

статус яким надано відповідно до пункту 21 частини 

першої статті 6 Закону. 

7. Копія довідки про безпосередню участь особи в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF#n31
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF#n16
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антитерористичній операції, забезпеченні її проведення 

або довідки про безпосередню участь у здійсненні до 1 

червня 2018 р. заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення 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 Федерації в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413, довідки 

медико-соціальної експертної комісії про групу та 

причину інвалідності та/або 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) - 

для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 

11 частини другої статті 7 Закону. 

8. Копії документів, передбачених постановою 

Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р.               

№ 685 “Про затвердження Порядку надання статусу 

особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які 

отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх проведення”, які є підставою 

для надання особам статусу особи з інвалідністю 

внаслідок війни, або рішення суду про встановлення 

факту добровільного забезпечення або добровільного 

залучення особи до забезпечення проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях у разі відсутності 

зазначеної довідки; довідки медико-соціальної 

експертної комісії про групу та причину інвалідності -

для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів  

12-14 частини другої статті 7 Закону. 

9. Копію довідки про взяття внутрішньо переміщеної 

особи та членів її сім’ї, на яких нараховується грошова 

компенсація, на облік внутрішньо переміщених осіб, 

або відображення в електронній формі інформації, що 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF#n31
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF#n139
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n103
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n103
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n105
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n105
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#n53
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#n53


4 

міститься в довідці, яка підтверджує факт 

внутрішнього переміщення і взяття на облік такої 

особи (електронної довідки), разом з унікальним 

електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-

кодом, цифровим кодом). Копія довідки, зазначена у 

цьому підпункті, додається до заяви органом 

соціального захисту населення самостійно. За 

бажанням внутрішньо переміщеної особи копія довідки 

подається нею особисто. 

10. Копії документів, що підтверджують родинні 

стосунки між внутрішньо переміщеною особою і 

членами її сім’ї, на яких нараховується грошова 

компенсація, які разом з нею перебувають на 

квартирному обліку, за технічної можливості 

відображення в електронному вигляді інформації, що 

міститься у свідоцтві про народження, виготовленому 

на паперовому бланку, що подається засобами Порталу 

Дія. 

11. Копія рішення виконавчого комітету районної, 

міської, районної в місті (у разі її утворення), селищної, 

сільської ради про взяття внутрішньо переміщеної 

особи та членів її сім’ї на квартирний облік. 

12. Копія акта обстеження (у разі потреби) за формою, 

встановленою Порядком надання та визначення 

розміру грошової допомоги постраждалим від 

надзвичайних ситуацій та розміру грошової 

компенсації постраждалим, житлові будинки 

(квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної 

ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною 

агресією Російської Федерації, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 

2013 р. № 947, та/або інформаційного повідомлення, 

поданого відповідно до Порядку подання 

інформаційного повідомлення про пошкоджене та 

знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, 

терористичних актів, диверсій, спричинених 

військовою агресією Російської Федерації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 березня 2022 р. № 380 “Про збір, обробку та 

облік інформації про пошкоджене та знищене 

нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних 

актів, диверсій, спричинених військовою агресією 

Російської Федерації”, та/або відомостей з Реєстру 

пошкодженого та знищеного майна після початку його 

впровадження та використання - за наявності у 

внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї 

житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або 

стало непридатним для проживання внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації, розташованого на 

підконтрольній Україні території. 

13. Копію довідки (відомостей) про 

наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/947-2013-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/947-2013-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/947-2013-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/947-2013-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/947-2013-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/947-2013-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/947-2013-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380-2022-%D0%BF#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380-2022-%D0%BF#n22
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2012 р. права власності на житло, яке розташоване в 

населених пунктах на підконтрольній Україні 

території, за внутрішньо переміщеною особою та 

членами її сім’ї, на яких нараховується грошова 

компенсація. 

У разі відсутності/неможливості одержання 
довідки (відомостей) про наявність/відсутність 
зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності 
на житло, яке розташоване в населених пунктах на 
підконтрольній Україні території, про цей факт 
заявник зазначає в заяві. 

Інформацію про задеклароване (зареєстроване) 
місце проживання (перебування) та адресу 
фактичного місця проживання, наявність/відсутність 
у внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї, на 
яких нараховується грошова компенсація, майнових 
прав на об’єкти незавершеного житлового 
будівництва та про те, що внутрішньо переміщеній 
особі або членам її сім’ї не надавалося житло на 
підконтрольній Україні території раніше і не 
виплачувалася грошова компенсація за належні для 
отримання жилі приміщення за рахунок бюджетних 
та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів 
господарювання, інших джерел, не заборонених 
законодавством, внутрішньо переміщена особа 
зазначає в заяві. 

У разі призначення грошової компенсації: 

      Після отримання копії рішення комісії про 

призначення грошової компенсації заявник подає до 

відділення ПАТ “Державний ощадний банк України” 

(далі-уповноважений банк): 

     заяву про відкриття поточного рахунка із 

спеціальним режимом використання; 

     копію рішення комісії про призначення грошової 

компенсації. 

Після відкриття спеціального рахунка заявник надає 

районному управлінню соціального захисту населення, 

в якому він перебуває на обліку: 

копію договору про відкриття спеціального рахунка 

в уповноваженому банку. 

     Для переказу коштів із спеціального рахунка 

заявник подає до уповноваженого банку: 

заяву про переказ коштів грошової компенсації на 

придбання житла;  

платіжне доручення на переказ коштів грошової 

компенсації в оплату  за договором купівлі-продажу 

житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках 

на первинному та вторинному ринках (далі- договір); 

письмову згоду районного управліня соціального 

захисту населення на перерахування коштів із 

спеціального рахунка як оплату за договором. 

 

Для отримання згоди на перерахування коштів із 
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спеціального рахунка заявник подає до районного 

управління соціального захисту населення:  

один примірник договору, в якому повинно бути 

зазначено, що житлове приміщення передається у 

власність внутрішньо переміщеної особи та членів її 

сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію. 

У разі придбання житлового будинку, 

розташованого на земельній ділянці, подається також 

один примірник договору/договорів, в якому/яких 

повинно бути зазначено, що земельна ділянка 

передається у власність внутрішньо переміщеної особи 

та членів її сім’ї, на яких розраховано грошову 

компенсацію. 

У разі смерті одержувача грошової компенсації до 

набрання чинності постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 серпня 2021 р. № 844 “Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від        

18 квітня 2018р. № 280”, якому призначено грошову 

компенсацію та не виплачено, грошова компенсація 

виплачується уповноваженому члену сім’ї на підставі: 

заяви;  

копії документа, що посвідчує особу 

уповноваженого члена сім’ї; 

копії свідоцтва про смерть;  

згоди довільної форми від інших членів сім’ї, на 

яких розраховано грошову компенсацію. 

 

У разі, якщо на території адміністративно-

територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії 

або яка перебуває в тимчасовій окупації, оточенні 

(блокуванні) та з якої особа перемістилася, було 

відкрито спеціальний рахунок і кошти грошової 

компенсації перераховано на такий рахунок та не 

використано, внутрішньо переміщена особа подає 

заяву про надання дозволу на відкриття спеціального 

рахунка в уповноваженому банку за місцем 

перебування на обліку в базі даних до районного 

управління соціального захисту населення, в якому 

вона перебуває на обліку в базі даних.  

 

3. Порядок та спосіб подання 

документів 

Документи подаються внутрішньо переміщеною 

особою (далі - заявник) або їх законним представником 

особисто чи в електронній формі (за наявності 

технічної можливості) до районного управління 

соціального захисту населення за місцем перебування 

на квартирному обліку. 

У разі смерті внутрішньо переміщеної особи, якій 

призначено грошову компенсацію та не виплачено член 

сім’ї особисто подає документи до районного 

управління соціального захисту населення за місцем 

перебування на квартирному обліку. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/844-2021-%D0%BF#n2
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4. Платність (безоплатність) 

надання  послуги 

Безоплатно  

5. Строк надання послуги      Не пізніше 15 робочих днів з дня прийняття заяви з 

усіма необхідними документами комісія приймає 

відповідне рішення. 

Грошова компенсація виплачується в порядку 

черговості відповідно до дати взяття на квартирний 

облік. 

    Районне управління соціального захисту населення 

після надходження коштів на рахунки відповідних 

місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, 

перераховує на спеціальний рахунок заявника кошти 

грошової компенсації в розмірі, визначеному у 

відповідному рішенні комісії, про що повідомляє 

заявнику протягом трьох робочих днів з дня переказу 

коштів грошової компенсації на його спеціальний 

рахунок. 

6. Результат надання  послуги Рішення про призначення (відмови в 

призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляд 

рішення, скасування попереднього рішення. 

7. Способи та місце отримання 

відповіді (результату) 

  Комісія надсилає копію рішення внутрішньо 

переміщеній особі із зазначенням розміру 

призначеної/перерахованої їй грошової компенсації, 

підстави відмови у призначенні/виплаті грошової 

компенсації, перегляді рішення, скасуванні 

попереднього рішення. 

8. Перелік підстав для відмови 

у наданні послуги 

Підстави для відмови у призначенні грошової 

компенсації: 

1. Невідповідність в документах, що посвідчують 

внутрішньо переміщену особу чи законного 

представника, від імені якого подається заява. 

2. Подання недостовірних відомостей. 

3. Внутрішньо переміщена особа не брала 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, чи у здійсненні до 1 червня 

2018 р. заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях (відсутні документи, передбачені 

 підпунктами 4-8 пункту 2 цієї інформаційної картки). 

4. Внутрішньо переміщена особа не є особою, 

визначеною у пунктів 19-21 частини першої              

статті 6, пунктах 11-14 частини другої статті 7 Закону. 

5. Скасування дії довідки про облік; 

6. Внутрішньо переміщена особа та члени її сім’ї, на 

яких було розраховано грошову компенсацію, 

володіють майновими правами на об’єкти 

незавершеного житлового будівництва чи правом 

власності на житлове приміщення, що відповідає нормі 

жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-2018-%D0%BF?find=1&text=%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA#n325
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n103
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#n289
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кодексу України (на кожного члена сім’ї), що 

розташовані в населених пунктах на підконтрольній 

Україні території (крім житлового приміщення, яке 

зруйноване (знищене) або стало непридатним для 

проживання внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації, зокрема з моменту введення воєнного 

стану), або таке нерухоме майно було відчужено 

протягом п’яти років, що передують даті подання заяви 

про призначення грошової компенсації. 

7. Внутрішньо переміщена особа не перебуває на 

квартирному обліку. 

8. Внутрішньо переміщеній особі або членам її сім’ї 

вже надавалося житло на підконтрольній Україні 

території або виплачувалася грошова компенсація за 

належні для отримання жилі приміщення за рахунок 

бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів 

суб’єктів господарювання, інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

9. Внутрішньо переміщена особа проживає менш як 

один рік у межах м. Києва або в межах однієї області 

згідно з відомостями бази даних. 

Підстави для відмови у виплаті компенсації: 

1. Втрата внутрішньо переміщеною особою статусу 

учасника бойових дій або особи з інвалідністю 

внаслідок війни. 

2. Скасування дії довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщених осіб після призначення 

грошової компенсації. 

3. Придбання, набуття у власність внутрішньо 

переміщеною особою та/або членами сім’ї, на яких 

розраховано грошову компенсацію, житлового 

приміщення на підконтрольній Україні території, 

інвестування в об’єкти житлового будівництва шляхом 

укладення інвестиційного договору відповідно 

до Закону України “Про інвестиційну діяльність” або 

договору купівлі-продажу майнових прав, або договору 

про пайову участь, з нормою жилої площі, що 

відповідає нормі, визначеній статтею 47 Житлового 

кодексу Української РСР (на кожного члена сім’ї), 

після призначення грошової компенсації. 

4. Зняття внутрішньо переміщеної особи з квартирного 

обліку. 

 

9. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання послуги  

 

Закон України «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії 

їх соціального захисту»  

Житловий кодекс Української РСР 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 

№ 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#n289
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
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переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України» (із 

змінами та доповненнями) 

Постанова Ради Міністрів УРСР Укрпрофради від 

11.12.1984 N 470 «Про затвердження Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР»  

10. Примітка Заявник може оскаржити рішення комісії щодо 

належної йому суми грошової компенсації до суду. 

Протягом року з дня зарахування коштів на 

спеціальний рахунок в уповноваженому банку особи 

використовують призначену їм грошову компенсацію. 

 


