
За рахунок коштів державного бюджету здійснюється забезпечення 

житлом пільгових категорій громадян шляхом надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання житлові приміщення, зокрема: 

➢ учасникам бойових дій АТО/ООС з інвалідністю I-II груп, членам сімей 

загиблих (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

19.10.2016 № 719 „Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 

також членів їх сімей”); 

➢ внутрішньо переміщеним особам, які є учасниками бойових дій АТО/ООС 

або особами з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни (відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 „Питання 

забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України”); 

➢ учасникам бойових дій на території інших держав з інвалідністю I-II груп 

та членам сімей загиблих (відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України 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”); 

➢ особам І-ІІ групи інвалідності внаслідок Революції Гідності та сімей 

загиблих (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

20.02.2019 № 206 „Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 

брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей); 

➢ дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, особам з їх 

числа (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017                    

№ 877 ”Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа). 

Затверджений Урядом механізм цільової грошової компенсації для 

придбання житла переліченим пільговим категоріям громадян дає їм 

можливість самостійно обирати найбільш прийнятне житло та купувати його за 

рахунок коштів субвенцій, наданих Урядом.  
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