
Прийом документів для призначення 
одноразової грошової компенсації за 
належні для отримання житлові 
приміщення деяким категоріям осіб

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Кат. п. 1. Члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції 
або забезпеченні її проведення чи здійсненні 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, статус яким надано відповідно до абзаців п’ятого – 
восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” і які перебувають на квартирному обліку, за категоріями у такій 
черговості:

1) категорія I – дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула 
(пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір’ю 
(батьком); дружина (чоловік), якщо в особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, немає 
дітей (в тому числі усиновлених);

2) категорія II – малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), 
померла (в тому числі усиновлені), які на день її смерті проживали окремо від матері 
(батька), якщо особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, на день смерті розлучена 
або не розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не позбавлена (не позбавлений) 
батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), 
померла;

3) категорія III – батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

4) категорія IV – повнолітні діти, які не мають (не мали) своїх сімей;

5) категорія V – повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до 
досягнення повноліття;

6) категорія VI – повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (пропали безвісти), померли;

7) категорія VII – дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яка 
(який) на момент загибелі (пропажі безвісти), смерті особи позбавлена (позбавлений) 
батьківських прав щодо малолітніх та / або неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала 
безвісти), померла (у тому числі усиновлених), або не позбавлена (не позбавлений) 
батьківських прав, але малолітні та/або неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала 



безвісти), померла (у тому числі усиновлені), проживають окремо від дружини (чоловіка).

Особи з інвалідністю I-II груп, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої 
статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які 
перебувають на квартирному обліку

Кат. п. 2. 1) члени сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 
(пропали безвісти), померли, визначені в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України 
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які перебувають на 
квартирному обліку, за категоріями в такій черговості (у разі відсутності одержувачів 
попередньої категорії);

2) особи з інвалідністю I-II групи, визначені пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України 
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, інвалідність яких настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням в 
інших державах, які перебувають на квартирному обліку і включені до списку громадян, які 
користуються правом позачергового одержання жилих.

Кат. п. 3. Внутрішньо переміщені 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 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 до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 
відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – внутрішньо переміщені особи, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України), що перебувають на обліку 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі – квартирний облік), та 
перебувають 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 за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї 
області не призводить до збільшення розміру компенсації.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Для всіх категорій:

– Заява;

– документ, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним 
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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;

– документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників 
податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків 
(крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому 
органу та мають про це відмітку в паспорті);

– посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів 
України від 12.05.1994 № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів 
війни”;

– рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (у разі її утворення), 
селищної ради про взяття заявника та членів його сім’ї (для малолітніх за наявності) на 
квартирний облік;

– акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (в разі 
потреби).

Для категорій п. 1:

1) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 та абзацу 
восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, – довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 або 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, про 
безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і 
захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи 
у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності – 
для осіб з інвалідністю;

2) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (особи з інвалідністю 
внаслідок війни), – довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального 
штабу Збройних Сил, передбаченої 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, або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або 
добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції 
та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 
довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

3) документ, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула 
(пропала безвісти), померла, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і особою, яка 
загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами його сім’ї, на яких 
нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку;

4) 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), – у разі неможливості підтвердження 
причинного зв’язку поранення, контузії, каліцтва або захворювання з безпосередньою 
участю в антитерористичній операції чи здійсненні 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;

5) рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (у разі її утворення), 
селищної, сільської ради про взяття заявника та членів його сім’ї на квартирний облік;

6) акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (в разі 
потреби) за формою, встановленою Порядком надання щомісячної адресної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 жовтня 2014 р. № 505, – за наявності у заявника та/або членів його сім’ї житлового 
приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, розташованого в інших 
регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній 
Республіці Крим і м. Севастополі;

7) довідка про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності 
на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території.

8) згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім 
малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо 
включення їх у розрахунок грошової компенсації.

Для категорій п. 2:

1) для осіб, статус яким установлено відповідно до пункту 7 частини другої статті 7 Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон), – довідка 
медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

2) постанова військово-лікарської комісії;



3) для членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, – видана військовим 
комісаріатом довідка про безпосередню участь загиблої (померлої) особи в бойових діях на 
території інших держав, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 8 
лютого 1994 р. № 63 “Про організаційні заходи щодо застосування Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

4) згода (викладеної письмово у довільній формі) кожного із членів сім’ї особи з інвалідністю 
(крім малолітніх (до 14 років) і неповнолітніх (від 14 до 18 років) дітей), на яких 
нараховується грошова компенсація, на включення їх у розрахунок грошової компенсації;

5) документи, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула 
(пропала безвісти), померла, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і особою, яка 
загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами її сім’ї, на яких 
нараховується грошова компенсація, та які разом з ними перебувають на квартирному 
обліку;

6) рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (в разі її утворення), 
селищної, сільської ради про взяття заявника та членів його сім’ї (для малолітніх за 
наявності) на квартирний облік;

7) рішення про включення особи з інвалідністю до списку громадян, які користуються правом 
позачергового одержання жилих приміщень.

Для категорій п. 3:

1) документ, що посвідчує внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України; в разі подання документів законним 
представником – документи, що посвідчують особи тих, від чийого імені подається заява, а 
також документ, яким надано повноваження законному представникові представляти таких 
осіб, оформлений відповідно до законодавства;

2) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, – довідки про 
безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або 
довідки про безпосередню участь у здійсненні 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

3) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 20 частини першої статті 6 Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, – 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, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій;

4) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, – довідки про 
безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або 
довідки про безпосередню участь у здійсненні 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);

5) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, – довідка керівника 
Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої 
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” 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;

6) довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та кожного із членів її сім’ї, 
довідка про наявність/відсутність зареєстрованого до 31.12.2012 року права власності на 
житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території

Порядок подання документів



Особисто заявником або його законним представником

Підстави та умови отримання послуги

Особи які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку за місцем 
проживання

Підстави для відмови

Платність або безоплатність послуги

Послуга надається безоплатно

Строк надання послуги

Результат надання послуги

Прийняття рішення щодо поліпшення житлових умов особам, які потребують і перебувають 
на обліку за місцем проживання та отримання одноразової грошової компенсації за 
наявності фінансування

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови 
надання послуги

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 
3552-XII;

Постанова Кабінету Міністрів від 18.04.2018 № 280 „Питання забезпечення житлом 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України”;

Постанова Кабінету Міністрів від 19.10.2016 № 719 „Питання забезпечення житлом деяких 
категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 
також членів їх сімей”;

Постанова Кабінету Міністрів від 28.03.2018  № 214 „Питання забезпечення житлом деяких 
категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх 
сімей”;

Постанова Кабінету Міністрів від 12.05.1994 № 302 „Про порядок видачі посвідчень і 



нагрудних знаків ветеранів війни”;

Рішення Харківської міської ради від 19.08.2020 № 471 „Про створення районних комісій 
щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України про призначення грошової компенсації”;

Рішення Харківської міської ради від 11.11.2020 № 667 „Про створення комісій адміністрацій 
районів Харківської міської ради щодо розгляду заяв членів сімей осіб, загинули (пропали 
без вісті), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації”;

Рішення Харківської міської ради від 19.08.2020 № 470 „Про створення районних комісій 
щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про призначення грошової 
компенсації”

Суб’єкт надання послуги

“Прозорий офіс” Шевченківського району м. Харкова

“Прозорий офіс” Київського району м. Харкова

Регіональний центр послуг

https://prozoriy-office.kharkov.ua/czentry-poslug/shevchenkivskyj-rajon-m-harkova/
https://prozoriy-office.kharkov.ua/czentry-poslug/kyyivskyj-rajon-m-harkova/
https://prozoriy-office.kharkov.ua/czentry-poslug/regionalnyj-czentr-poslug/

