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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Надання грошової компенсації особам з інвалідністю внаслідок війни III
групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов, для
придбання житла
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1.

Перелік категорій
одержувачів послуги



2.

Вичерпний перелік
документів, необхідних для
отримання послуги, а також
вимоги до них

1. Заява про надання грошової компенсації.
2. Копія документа, що посвідчує особу заявника, а у
разі подання документів законним представником чи
уповноваженою особою - копії документів, що
посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається
заява, а також документа, оформленого відповідно до
законодавства, який надає повноваження законному
представникові чи уповноваженій особі представляти
таких осіб.
3. Копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок
війни III групи встановленого зразка згідно з додатком
2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12
травня 1994 року № 302 «Про порядок видачі
посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни».
4. Копія довідки про безпосередню участь заявника в
антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення і захисті незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України встановленого
зразка згідно з додатком 1 до Порядку надання статусу
учасника бойових дій особам, 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 року № 413.

особи з інвалідністю внаслідок війни III групи з
числа військовослужбовців, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції (далі заявник), перебувають на квартирному обліку та
постійно проживають у Запорізькій області як такі,
що потребують поліпшення житлових умов
відповідно до норм Житлового кодексу Української
РСР (далі — квартирний облік), та на обліку в
Єдиному державному автоматизованому реєстрі
осіб, які мають право на пільги.
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5. Копія рішення про взяття заявника на квартирний
облік із зазначенням складу сім’ї - осіб, які разом із
заявником перебувають на такому обліку.
6. Копії документів, що посвідчують родинні зв’язки
між заявником і членами його сім’ї, які разом з ним
перебувають на квартирному обліку.
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 надання грошової
компенсації.
Після відкриття спеціального рахунка заявник надає
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 перерахування коштів на придбання
житла;
платіжне доручення на перерахування коштів як
оплата за договором купівлі-продажу житла у
прийнятих в експлуатацію житлових будинках на
первинному та вторинному ринках;
письмову згоду районного управліня соціального
захисту населення на перерахування коштів із
спеціального рахунка як оплату за договором купівліпродажу житла.
Для розгляду питання щодо надання / не надання
грошової компенсації документи подаються заявником
або його законним представником чи уповноваженою
особою особисто до управління соціального захисту
населення за місцем перебування на квартирному
обліку.

3.

Порядок та спосіб подання
документів

4.

Платність (безоплатність)
надання послуги

Безоплатно

5.

Строк надання послуги

Управління соціального захисту населення
протягом трьох робочих днів після отримання пакету
документів вносить до комісії подання про надання
грошової компенсації.
Комісія протягом п’яти робочих днів з дня
надходження подання розглядає його по суті і приймає
рішення щодо призначення або відмови в призначенні
грошової компенсації.
Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття
рішення про надання грошової компенсації комісія
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6.

Результат надання послуги

7.

Способи та місце отримання
відповіді (результату)

8.

Перелік підстав для відмови
у наданні послуги

9.

Акти законодавства, що
регулюють порядок та умови
надання послуги

надсилає копію рішення заявнику із зазначенням суми
належної йому грошової компенсації, а також
управлінню соціального захисту населення.
Управління соціального захисту населення протягом
трьох робочих днів після отримання від заявника
реквізитів його спеціального рахунка подає КУ
"КІОЦ" реєстр фактично нарахованих сум грошової
компенсації.
На підставі реєстру фактично нарахованих сум
грошової компенсації КУ «КІОЦ» перераховує на
спеціальний рахунок заявника кошти відповідно до
укладеного договору з управлінням соціального
захисту населення та уповноваженим банком.
Рішення щодо надання або відмови в наданні грошової
компенсації.
Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття
рішення про надання грошової компенсації комісія
надсилає копію рішення заявнику із зазначенням суми
належної йому грошової компенсації, а також
районному управлінню соціального захисту населення.
КУ «КІОЦ» перераховує на спеціальний рахунок
заявника кошти відповідно до укладеного договору з
управлінням соціального захисту населення та
уповноваженим банком про що повідомляє управління
протягом трьох робочих днів з дня їх перерахування.
Управління соціального захисту населення/
уповноважений банк повідомляє замовника про
перерахування коштів.
У разі відмови у наданні грошової компенсації
комісія надсилає заявнику копію відповідного рішення
із зазначенням підстав для його прийняття протягом
трьох робочих днів з моменту прийняття такого
рішення.
1. Заявник не брав безпосередню участь в
антитерористичній операції (відсутня довідка,
визначена в пункті 4 розділу 3 інформаційної картки
2. Заявник не є особою, визначеною у пункті 11
частини другої статті 7 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
3. Заявник не перебуває на квартирному обліку як
такий, що потребує поліпшення житлових умов.
4. Заявнику вже надавалося житло або вже
виплачувалася грошова компенсація на придбання
житла.
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту»
Житловий кодекс Української РСР
Постанова Ради Міністрів УРСР Укрпрофради від
11.12.1984 N 470 «Про затвердження Правил обліку
громадян, які потребують поліпшення житлових умов,

4

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР»
Обласна Програма соціальної підтримки ветеранів
війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних
груп населення, що перебувають у складних життєвих
обставинах «Назустріч людям» на 2015 – 2019 роки,
затверджена рішенням Запорізької обласної ради від
25.12.2014 № 28

10.

Примітка

Розпорядження голови Запорізької обласної державної
адміністрації від 16.06.2017 № 286 «Про затвердження
Порядку використання коштів обласного бюджету,
виділених на надання грошової компенсації інвалідам
війни III групи з числа військовослужбовців, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції та
потребують поліпшення житлових умов, для
придбання житла»
Грошова компенсація надається в порядку черговості
постановки на квартирний облік.
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 заявник
самостійно використовує призначену їм грошову
компенсацію на придбання житла в прийнятих в
експлуатацію житлових будинках на первинному або
на вторинному ринку в будь-якому населеному пункті
Запорізької області.

