
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ІІ сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ № 7-2/21 
 

30 березня 2021 р. м. Чернівці
 
Про затвердження Регіональної програми 
забезпечення житлом учасників бойових 
дій та членів сімей загиблих, які 
потребують поліпшення житлових умов на 
2021-2022 роки 
 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", указом Президента України від 18 
березня 2015 року № 150/2015 "Про додаткові заходи щодо соціального 
захисту учасників антитерористичної операції", Законом України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та з метою соціальної 
підтримки та надання соціальних послуг учасникам АТО/ООС та членам їх 
сімей, обласна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Регіональну програму забезпечення житлом учасників 
бойових дій та членів сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових 
умов на 2021-2022 роки (далі - Регіональна програма), що додається. 

2. Сума фінансування Регіональної програми на відповідний 
бюджетний період визначається рішенням сесії обласної ради про обласний 
бюджет, виходячи із наявних бюджетних можливостей. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
голови обласної ради Михайла ПАВЛЮКА, голову постійної комісії 
обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту 
населення та підтримки учасників АТО і членів їх сімей Ігоря ШКРОБАНЦЯ 
та першого заступника голови обласної державної адміністрації Богдана 
КОВАЛЮКА. 
 
 
Голова обласної ради                                                                Олексій БОЙКО 
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 Розділ 1. Загальна характеристика програми 
 

Однією із найскладніших соціально - економічних проблем України, яка 
протягом останніх років постійно загострюється, являється проблема 
забезпечення житлом, вирішення якої є пріоритетним напрямком державної 
політики у сфері соціального захисту населення. 
         Регіональна програма забезпечення житлом учасників бойових дій та 
членів сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов на 2021-2022 
роки (далі - програма) - поступове, соціально ефективне та виважене 
розв’язання проблеми забезпечення власним житлом зазначених категорій 
населення області, реалізація їх державних гарантій і конституційних прав, 
шляхом надання одноразової цільової матеріальної допомоги для придбання 
житла. В умовах сьогодення вони найбільше потребують підвищеної уваги з 
боку владних структур, місцевого самоврядування, громадських організацій.  

     Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19 жовтня   
2016 року № 719 „Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 
також членів їх сімей” (із змінами), від 18 квітня 2018 року № 280 „Питання 
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України” (із змінами), та 
від 28 березня 2018 року № 214 „Питання забезпечення житлом деяких 
категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а 
також членів їх сімей” (із змінами), забезпечення житлом відбувається шляхом 
виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 
за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам. Однак 
фінансування видатків з державного бюджету на зазначені цілі здійснюється 
частково до потреби у коштах для виплати грошової компенсації. Разом з тим, 
особи, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними 
збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади 
Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, 
політичною або професійною діяльністю таких осіб (далі – звільнені з полону), 
а також є учасниками бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, взагалі не підпадають під дію вище 
перелічених Постанов. 

У рамках програми передбачається надання матеріальної допомоги 
цільового спрямування для придбання житла учасникам бойових дій, які брали 
безпосередню участь у зоні проведення АТО/ООС або у бойових діях на 
території інших держав І - ІІ групи інвалідності, членам сімей загиблих з їх 
числа, внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, звільненим з полону, 
перебувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов у 
виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування Чернівецької області 
та в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків. Зазначені 
пільгові категорії самі будуть обирати чи придбати житло за рахунок грошової 



 
 

компенсації субвенції з державного бюджету чи за рахунок матеріальної 
допомоги цільового спрямування з обласного бюджету.  

Загальна характеристика програми подана в Додатку 1. 
 
Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої  спрямована 

програма 
 

Житлова проблема є однією з найгостріших проблем як в Україні, так і в 
Чернівецькій області. Головними чинниками виникнення такої проблеми є те, 
що громадяни не в змозі дозволити покращити житлові умови за власний кошт, 
без залучення бюджетної підтримки.  

Розв’язання житлової проблеми передбачається вирішити шляхом 
поліпшення житлово-побутових умов учасників бойових дій, які брали 
безпосередню участь у зоні проведення АТО/ООС або у бойових діях на 
території інших держав І - ІІ групи інвалідності, членів сімей загиблих з їх 
числа, внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, звільнених з полону, за рахунок коштів 
програми. 
 

Розділ 3. Мета програми 
      

Метою Програми є збільшення кількості осіб, які покращать свої житлові 
умови з числа учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у зоні 
проведення АТО/ООС або у бойових діях на території інших держав І - ІІ групи 
інвалідності, членів сімей загиблих з їх числа, внутрішньо переміщених осіб, 
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 
звільнених з полону.  

Впровадження додаткового механізму забезпечення житлом, паралельно із 
житловими програмами, які фінансуються з державного бюджету, дасть змогу 
придбати житло більшій частині визначеної категорії громадян, шляхом 
надання матеріальної допомоги цільового спрямування з обласного бюджету.  
 

Розділ 4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми та строки 
виконання 

 
Проблему передбачається розв’язати шляхом надання матеріальної 

допомоги цільового спрямування для придбання житла учасникам бойових дій 
та членам сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов. 

Порядок надання матеріальної допомоги цільового спрямування для 
придбання житла учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, які 
потребують поліпшення житлових умов передбачено рішенням обласної ради. 

Водночас, розпорядженням голови обласної державної адміністрації буде 
затверджений Порядок використання коштів Регіональної програми та створено 
обласну комісію із включенням до її складу спеціалістів структурних 
підрозділів відповідних органів влади, які дотичні до забезпечення реалізації 



 
 

державних гарантій та конституційних прав щодо забезпечення житлом 
учасників бойових дій та членів сімей загиблих. 

Термін дії програми – 2021-2022 роки. 
 

Розділ 5. Завдання програми та результативні показники 
 

          Основні завдання програми: 
- покращення житлових умов учасників бойових дій та сімей загиблих; 
- збільшення рівня забезпеченості житлом учасників бойових дій та сімей 

загиблих; 
- зменшення кількості учасників бойових дій та сімей загиблих, що 

перебувають на квартирному обліку у виконавчих комітетах органів 
місцевого самоврядування Чернівецької області. 

 
Ресурсне забезпечення програми подано в додатку 2. 
Результативні показники продукту, ефективності і якості програми подані 

в Додатку 3. 
 

Фінансове забезпечення виконання програми здійснюється у межах 
видатків, передбачених на відповідну мету в обласному бюджеті, а також за 
рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 
 

Розділ 6. Напрями діяльності і заходи програми 
 

Напрями діяльності та заходи програми подані в Додатку 4. 
 

Розділ 7. Система управління та контролю за ходом виконання програми 
 

Департамент соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації, який є відповідальним виконавцем запланованих у програмі 
заходів, забезпечує їх реалізацію в повному обсязі у визначені терміни та 
відповідно до Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання 
регіональних (комплексних) програм, затвердженого рішенням 6-ї сесії 
обласної ради V скликання від 03 серпня 2006 року № 80-6/06, звітує про хід 
виконання програми на сесії обласної ради та до 1 березня наступного за 
звітним роком подає відповідну узагальнену інформацію Департаменту 
регіонального розвитку обласної державної адміністрації. 

 
 
 
 

Керуючий справами обласної ради                                          Микола БОРЕЦЬ 
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Терміни реалізації програми 2021-2022 роки

Основні джерела фінансування 
програми

Обласний бюджет

Перелік місцевих бюджетів, які 
приймають участь у виконанні 
програми                                             
(для комплексних програм)

обласний бюджет

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, всього (тис.грн.)

26400,0

 - коштів обласного бюджету 26400,0

в тому числі бюджетних коштів, з 
них:

26400,0

Етапи виконання програми               
(для довгострокових програм)

                                                        
Керуючий справами обласної ради                                                                                         Микола БОРЕЦЬ              

Відповідальний виконавець 
програми

Департамент соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації

Учасники програми Департамент соціального захисту населення обласної державної
адміністрації, Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Розробник програми Департамент соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації

Співрозробники програми Департамент соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації,  Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Дата, номер і назва розпорядчого 
документу органу виконавчої 
влади про розроблення програми

Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, 
Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 719 
„Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також 
членів їх сімей” (із змінами), від 18 квітня 2018 року № 280 „Питання 
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України” (із 
змінами) та від 28 березня 2018 року № 214 „Питання забезпечення 
житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на 
території інших держав, а також членів їх сімей” (із змінами)

Додаток 1 до Регіональної програми
забезпечення житлом учасників бойових дій та членів сімей загиблих, 
які потребують поліпшення житлових умов 
на 2021-2022 роки

Загальна характеритика Регіональної програми
забезпечення житлом учасників бойових дій та членів сімей загиблих, які потребують поліпшення 

житлових умов 
на 2021-2022 роки

Ініціатор розроблення програми Департамент соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації



1 2 3 4
Обсяг ресурсів всього, в тому
числі:

13200,0 13200,0 26400,0

обласний бюджет 13200,0 13200,0 26400,0

Керуючий справами обласної ради                  Микола БОРЕЦЬ

Додаток 2 до Регіональної програми
забезпечення житлом учасників бойових дій та 
членів сімей загиблих, які потребують поліпшення 
житлових умов на 2021-2022 роки

Ресурсне забезпечення  РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
забезпечення житлом учасників бойових дій та членів сімей загиблих, які потребують 

поліпшення житлових умов 
на 2021-2022 роки

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання програми

2021 рік

Всього витрат на виконання
програми, тис.грн.

2022 рік



1 2 3 4 5 8

1 Обсяг коштів який планується витратити для 
надання матеріальної допомоги цільового 

спрямування (з придбання житла) учасникам 
бойових дій, які брали безпосередню участь у 

зоні проведення АТО/ООС або у бойових діях на
території інших держав І - ІІ групи інвалідності, 
членам сімей загиблих з їх числа, внутрішньо 

переміщеним особам, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, звільнених з полону

тис.грн 0,00 13200,00 13200,0 26400,0

2

Кількість осіб учасників бойових дій, які брали
безпосередню участь у зоні проведення 

АТО/ООС та на території інших держав І-ІІ 
групи інвалідності, сімей загиблих, внутрішньо 

переміщених осіб з їх числа, звільнених з 
полону, які прирівняні до учасників бойових дій, 

яким заплановано надання матеріальної 
допомоги

осіб 0 22 22 44

1
Середній розмір матеріальної допомоги 

цільового спрямування для придбання житла на 
одну особу

тис.грн. 0,0 600,0 600,0 600,0

1

Забезпеченість житлом учасників бойових дій, 
які брали безпосередню участь у зоні проведення
АТО/ООС або у бойових діях на території інших 

держав І - ІІ групи інвалідності, членів сімей 
загиблих з їх числа, внутрішньо переміщених 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, звільнених з 

полону

% 0 50 50 100

ІІІ.Показники якості програми

І.Показники продукту програми

ІІ.Показники ефективності програми

Вихідні 
дані на 
початок 

дії 
програми

2022 рік2021рік

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ

Додаток 3 до Регіональної програми
забезпечення житлом учасників бойових дій та членів 
сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових 
умов на 2021-2022 роки

Показники РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
забезпечення житлом учасників бойових дій та членів сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов    

на 2021 -2022 роки

                                                                                                                                                          

№ 
з/п

Назва показника
Одиниця 

виміру

Всього за період дії 
програми (або до кінця 

дії програми)



1 2 3 4 5 6 7 8

1

Інформаційна кампанія щодо державних 
гарантій та конституційних прав учасників 

бойових дій, які брали безпосередню участь 
у зоні проведення АТО/ООС або у бойових 
діях на території інших держав І - ІІ групи 

інвалідності, членів сімей загиблих з їх 
числа, внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, 

звільнених з полону

 Висвітлення у засобах масової інформації та у 
мережі інтернет 

Постійно
Департамент соціального 

захисту населення обласної 
державної адміністрації

не потребує 
фінансування

-

Покращення поінформованості про свої права 
учасників бойових дій, які брали безпосередню 

участь у зоні проведення АТО/ООС або у 
бойових діях на території інших держав І - ІІ 
групи інвалідності, членів сімей загиблих з їх 

числа, внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, звільнених з 
полону

2

Соціальна підтримка учасників бойових дій, 
які брали безпосередню участь у зоні 

проведення АТО/ООС або у бойових діях на 
території інших держав І - ІІ групи 

інвалідності, членів сімей загиблих з їх 
числа, внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, 

звільнених з полону

Надання матеріальної допомоги цільового 
спрямування для придбання житла учасників 
бойових дій, які брали безпосередню участь у 
зоні проведення АТО/ООС або у бойових діях 

на території інших держав І - ІІ групи 
інвалідності, членів сімей загиблих з їх числа, 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, звільнених з полону

Постійно

Департамент соціального 
захисту населення обласної 

державної адміністрації, 
Центр по нарахуванню та 

здійсненню соціальних виплат

обласний бюджет 13200,0 13200,0

Поліпшення житлових умов учасників бойових 
дій, які брали безпосередню участь у зоні 
проведення АТО/ООС або у бойових діях на 
території інших держав І - ІІ групи інвалідності, 
членів сімей загиблих з їх числа, внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність 
України, звільнених з полону

3

Формування місцевої політики щодо 
соціальної підтримки учасників бойових 
дій, які брали безпосередню участь у зоні 

проведення АТО/ООС або у бойових діях на 
території інших держав І - ІІ групи 

інвалідності, членів сімей загиблих з їх 
числа, внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, 

звільнених з полону, заходів щодо її 
впровадження

Створення обласної комісії із включенням до її 
складу спеціалістів структурних підрозділів 
відповідних органів влади, які дотичні до 
забезпечення реалізації прав та гарантій в 
частині забезпечення житлом учасників 

бойових дій, які брали безпосередню участь у 
зоні проведення АТО/ООС або у бойових діях 

на території інших держав І - ІІ групи 
інвалідності, членів сімей загиблих з їх числа, 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, звільнених з полону 

Постійно
Департамент соціального 

захисту населення обласної 
державної адміністрації

не потребує 
фінансування

-

Реалізація прав уучасників бойових дій, які 
брали безпосередню участь у зоні проведення 
АТО/ООС або у бойових діях на території 
інших держав І - ІІ групи інвалідності, членів 
сімей загиблих з їх числа, внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність 
України, звільнених з полону, забезпечення їх 
соціальними гарантіями, зниження соціальної 
напруги серед населення

13200,0 13200,0

Додаток 4 до Регіональної програми
забезпечення житлом учасників бойових дій та членів сімей загиблих, які 
потребують поліпшення житлових умов на 2021-2022 роки

Напрями діяльності та заходи  РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
забезпечення житлом учасників бойових дій та членів сімей загиблих, які потребують поліпшення житлових умов на 2021-2022 роки

№ 
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів програми Виконавці
Джерела 

фінансування
Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

(вартість), на 2022 
рік, тис.грн.

Орієнтовні обсяги 
фінансування 

(вартість), на 2021 
рік, тис.грн.

Керуючий справами обласної ради                                                                                                                                                                        Микола БОРЕЦЬ

Всього:

Термін 
виконання 

заходу
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