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Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на 
придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I—II 
групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та 
потребують поліпшення житлових умов 
 
 

Керуючись статтею 23 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», відповідно до обласної Програми соціальної підтримки 

ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, 

що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015 – 

2019 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 25 грудня 2014 

року № 28, з метою цільового спрямування та ефективного використання 

коштів обласного бюджету на придбання житла для сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній 
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операції, а також для інвалідів I—II групи з числа військовослужбовців, які 

брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов: 

 

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету на 

придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I—II 

групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та 

потребують поліпшення житлових умов (додається). 

 

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації, але не 

раніше дня його офіційного оприлюднення. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Запорізької обласної державної адміністрації Гугніна Е.А. 
 
 
Голова Запорізької обласної 
державної адміністрації                                                                 Г.В. Самардак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 
Запорізької обласної 

 державної адміністрації 
  
 27.10.2015    № 411 

 
                                 
 Зареєстровано в Головному 

територіальному управлінні юстиції 
у Запорізькій області 
30 жовтня 2015 р. за № 36/1700 

 
 
 
 

ПОРЯДОК  

використання коштів обласного бюджету на придбання житла для сімей 
загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а також для інвалідів I—II групи з числа 
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 

поліпшення житлових умов 
 
 
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного 

бюджету на придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців, які 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів 

I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, 

та потребують поліпшення житлових умов (далі – сім’ї військовослужбовців та 

інваліди) у рамках реалізації обласної Програми соціальної підтримки ветеранів 

війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що 

перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на          

2015-2019 роки, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від         

25 грудня 2014 року № 28 (далі – Програма «Назустріч людям»). 

 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним 

виконавцем Програми «Назустріч людям» у частині придбання житла для сімей 
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військовослужбовців та інвалідів є Департамент соціального захисту населення 

Запорізької обласної державної адміністрації (далі – Департамент).  

 

3. Кошти обласного бюджету спрямовуються на придбання житла у 

прийнятих в експлуатацію новозбудованих житлових будинках (на первинному 

ринку) та на вторинному ринку для сімей військовослужбовців та інвалідів, які 

потребують поліпшення житлових умов, відповідно до затвердженого 

Запорізькою обласною державною адміністрацією списку. 

  

4. Вартість придбання 1 кв. метра загальної площі житла визначається за 

результатами закупівлі та повинна бути найнижчою серед запропонованої 

учасниками торгів. 

Під час визначення вартості житла враховуються витрати, пов’язані з 

оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством 

податків і зборів (обов’язкових платежів). 

 

 5. Для здійснення заходів щодо придбання житла для сімей 

військовослужбовців та інвалідів створюється комісія, склад якої 

затверджується розпорядженням голови Запорізької обласної державної 

адміністрації. 

Комісія приймає рішення про придбання житла для сімей 

військовослужбовців та інвалідів. 

 

6. На підставі рішення комісії Департамент укладає з власником житла 

договір купівлі-продажу житла. 

 

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів 

здійснюється в установленому законодавством порядку. 
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8. Відкриття рахунку, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в 

обслуговуючому органі Державної казначейської служби України та 

проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, 

здійснюються в установленому законодавством порядку. 

 

9. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої 

обслуговуючим органом Державної казначейської служби України, за 

бюджетними зобов’язаннями минулих років здійснюється в установленому 

законодавством порядку. 

 

10. Житло безоплатно передається Департаментом у власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області у порядку, 

встановленому законодавством, для подальшого надання сім’ям 

військовослужбовців та інвалідам. 

Акт приймання-передачі житла оформляється за формою, встановленою 

Департаментом, та складається у двох примірниках, один з яких залишається в 

органі, що утворив комісію з питань передачі житла, інший видається 

Департаменту. 

 

11. Допускається співфінансування придбання житла сім’ям 

військовослужбовців та інвалідам за рахунок коштів інших місцевих бюджетів, 

коштів сімей військовослужбовців та інвалідів, яким надається житло, або 

інших джерел, не заборонених законодавством, відповідно до пункту 13 

Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів 

I—II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, 

та потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року № 348. 
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12. Надання житла сім’ям військовослужбовців та інвалідам здійснюється 

відповідно до законодавства. 

Загальна площа житла, що складається з однієї кімнати (однокімнатної 

квартири), яке надається одинокій особі, не може перевищувати 50 кв. метрів. 

Житло, що надається інвалідам повинно відповідати вимогам 

законодавства стосовно доступності для інвалідів, бути благоустроєним, 

відповідати вимогам статті 50 Житлового кодексу Української РСР і Закону 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 

 

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання 

бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за 

їх цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством 

порядку. 

 

 

Заступник керівника апарату Запорізької 
обласної державної адміністрації,  
начальник оргвідділу      В.Г. Кархачов 
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