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Забезпечення житлом окремих категорій громадян

Оформлення  документів  для  виплати грошової  компенсації  за  належні
для отримання жилі  приміщення  деяким категоріям осіб,  які  захищали
незалежність,  суверенітет  та  територіальну  цілісність  України,  а  також
членів їх сімей

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 (зі
змінами) затверджено  Порядок виплати грошової  компенсації  за  належні для
отримання  жилі  приміщення  деяким  категоріям  осіб,  які  захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх
сімей.

Заяву про призначення грошової компенсації член сім’ї загиблого, особа з
інвалідністю або  їх  законний  представник  чи  уповноважена  особа  особисто
подають до органу соціального захисту населення за місцем перебування на
квартирному  обліку  до  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
райдержадміністрації до якої додають наступні документи:

 копію  паспорта  заявника,  а  у  разі  подання  документів  законним
представником чи уповноваженою особою - документи, що посвідчують
особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який
надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі
представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

 копію пільгового посвідчення;
 копію довідки  встановленого  зразка  про  безпосередню участь  особи в

антитерористичній  операції,  забезпеченні  її  проведення  і  захисті
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

 копії  документів,  що  посвідчують  родинні  стосунки  між  заявником  і
загиблим,  між  малолітніми  чи  неповнолітніми  дітьми  і  загиблим,  між
особою  з  інвалідністю  і  членами  його  сім’ї,  на  яких  нараховується
грошова  компенсація,  які  разом  з  ним  перебувають  на  квартирному
обліку.

Вимога  щодо  обов’язкового  перебування  на  квартирному  обліку  не
поширюється на малолітніх і неповнолітніх дітей, які є членами сім’ї загиблого.



Оформлення документів для виплати грошової компенсації за належні для
отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у
бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 214
затверджено  Порядок  виплати  грошової  компенсації  за  належні  для
отримання  жилі  приміщення  для  деяких  категорій  осіб,  які  брали  участь  у
бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей.

Заява  про призначення  грошової  компенсації  подається  особисто членом
сім’ї загиблого, особою з інвалідністю або його законним представником чи
уповноваженою особою до органу соціального захисту населення за місцем
перебування  на  квартирному  обліку  до  управління  праці  та  соціального
захисту  населення  райдержадміністрації,  до  якої  додаються  наступні
документи:

 копію  паспорта  заявника,  а  у  разі  подання  документів  законним
представником чи уповноваженою особою - документи, що посвідчують
особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який
надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі
представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

 копію пільгового посвідчення;
 копію довідки медико-соціальної експертної комісії про причину та групу

інвалідності;
 постанова військово-лікарської комісії;
 довідка  про безпосередню участь  загиблої  (померлої)  особи у бойових

діях на території інших держав; 
 копії  документів,  що  посвідчують  родинні  стосунки  між  заявником  і

загиблим,  між  малолітніми  чи  неповнолітніми  дітьми  і  загиблим,  між
особою  з  інвалідністю  і  членами  його  сім’ї,  на  яких  нараховується
грошова  компенсація,  які  разом  з  ним  перебувають  на  квартирному
обліку.

Вимога  щодо  обов’язкового  перебування  на  квартирному  обліку  не
поширюється на малолітніх і неповнолітніх дітей, які є членами сім’ї загиблого.



Оформлення документів для виплати грошової компенсації за належні для
отримання  жилі  приміщення  для  внутрішньо  переміщених  осіб,  які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 280
затверджено Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання
жилі  приміщення  для  внутрішньо  переміщених  осіб,  які  захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

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 або учасниками бойових дій та  які  потребують поліпшення житлових
умов та  перебувають  протягом  року  на  обліку  в  Єдиній  інформаційній  базі
даних про внутрішньо переміщених осіб

Заяву про призначення грошової компенсації внутрішньо переміщена особа
або  її  законний  представник  особисто  подає  органу  соціального  захисту
населення за місцем перебування на квартирному обліку, до якої додає наступні
документи:

 копію  паспорта  внутрішньо  переміщеної  особи,  яка  захищала
незалежність,  суверенітет  та  територіальну  цілісність  України;  в  разі
подання документів законним представником - документа, що посвідчує
особи тих,  від  чийого  імені  подається  заява,  а  також документа,  яким
надано повноваження законному представникові представляти таких осіб,
оформлений відповідно до законодавства;

 для  осіб  з  інвалідністю  та  учасників  бойових  дій  копію  пільгового
посвідчення встановленого зразка;

 копію  довідки  про  безпосередню  участь  особи  в  антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету
та територіальної цілісності України;

 копія  довідки  про  взяття  на  облік  внутрішньо  переміщеної  особи та
кожного із членів її сім’ї;

 копії  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.

Вимога  щодо  обов’язкового  перебування  на  квартирному  обліку  не
поширюється  на  малолітніх  і  неповнолітніх  дітей,  які  є  членами  сім’ї
внутрішньо  переміщеної  особи,  яка  захищала  незалежність,  суверенітет  та
територіальну цілісність України.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF/paran53#n53

