
КОШТИ НА ЖИТЛО ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ – УЧАСНИКАМ АТО

Підготовлено за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні в рамках проєкту 
«Розвиток соціальної згуртованості в Україні шляхом посилення регіонального та місцевого соціального 
захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших осіб, які постраждали від конфлікту»                      
(або «Радник»), який реалізує організація «Stabilization Support Services». 
Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією Уряду Великої Британії 

Наявність житла на окупованих територіях або на лінії 
зіткнення не позбавляє можливості стати на квартирний 
облік.

Ви маєте право отримати грошову компенсацію за неотримане житло, якщо:
визнані учасником бойових дій або маєте інвалідність третьої групи через АТО; 
перебуваєте на квартирному обліку (незалежно від строку);
перебуваєте протягом року на обліку в єдиній інформаційній базі даних про ВПО.

Перелік населених пунктів, що розташовані на лінії 
зіткнення, визначено Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 7.11.2014 р. No 1085-р.

ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

• копія документа, що посвідчує особу (законного 
представника, документ, яким надано повноваження 
законному представникові представляти таких осіб, 
оформлений відповідно до законодавства);
• копія посвідчення особи з інвалідністю / учасника 
бойових дій;
• копія довідки про безпосередню участь особи в АТО;
• копія постанови військово-лікарської комісії (для особи 
з інвалідністю);
• копія довідки керівника Антитерористичного центру 
при Службі безпеки України, Генерального штабу 
Збройних Сил України про виконання добровольчими 
формуваннями завдань АТО та/або про добровільне 
забезпечення або добровільне залучення особи до 
забезпечення проведення  АТО;
• копія довідки про взяття на облік ВПО для кожного з 
членів сім’ї;
• згода кожного повнолітнього члена сім’ї щодо 
включення їх у розрахунок грошової компенсації;
• копії документів, що підтверджують родинні стосунки.

Подання заяви та документів до органу соціального захисту 
населення за перебуванням на квартирному обліку.

Обстеження матеріально-побутових умов ВПО органами соціаль- 
ного захисту населення не пізніше ніж через 5 робочих днів з дати 
прийняття заяви.

Винесення органом соціального захисту населення подання про вип- 
лату грошової компенсації до комісії не пізніше ніж через 3 робочих дні. 

Розгляд документів комісією протягом 5 робочих днів із дати 
надходження подання та прийняття рішення про призначення або 
відмову в призначенні грошової компенсації.

Розрахунок комісією розміру компенсації.
Отримання рішення про призначення грошової компенсації та її 

розмір.
Відкриття (особою) спеціального поточного рахунку в Ощадбанку.
Повідомлення про реквізити рахунку в орган соц. захисту населення.
Перерахування органом соц. захисту коштів на спеціальний рахунок.

УВАГА! Отримана грошова компенсація не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх 
видів соціальної допомоги.

ЯК СТАТИ НА КВАРТИРНИЙ ОБЛІК? 
Щоб стати на квартирний облік, необхідно звернутися до відділу розподілу житлової площі у виконавчих 
комітетах сільських, селищних, міських рад населеного пункту, в якому Ви перебуваєте протягом року на обліку 
в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

УВАГА! На квартирний облік береться ВПО – учасник/учасниця бойових дій/особа з інвалідністю ІІІ групи разом із 
членами його/її сім’ї*, які мають довідку ВПО.
*До членів сім’ї належать: дружина (чоловік), їхні малолітні (до 14 років) і неповнолітні (до 18 років) діти, неодружені 
повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи.

ЗАРАХУВАННЯ НА КВАРТИРНИЙ ОБЛІК ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ
НА КВАРТИРНИЙ ОБЛІК:Подання заяви та документів.

Перевірка житловою комісією житлових 
умов та складання акту.

Ухвалення виконавчим комітетом 
рішення про взяття на квартирний облік або 
відмову (протягом місяця після прийняття 
документів).

Зарахування на квартирний облік.

заява про взяття на квартирний облік;
довідка про безпосередню участь особи в АТО;
копія посвідчення;
довідка 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;

копії документів, які підтверджують родинний 
зв’язок членів сім’ї;

копія довідки про взяття на облік ВПО на кожного 
члена сім’ї.

У рішенні вказуються: дата взяття на облік, склад 
сім'ї, підстава для взяття на облік, вид черговості 
надання житлових приміщень (в першу чергу), а 
при відмові у взятті на облік – підстава відмови.


