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В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю  

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 1 червня 2016 року  

 

 

 

Про проект Закону України 

про внесення змін до статті 4 Закону України “Про запобігання впливу світової 

фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” 

щодо реалізації державних житлових програм 

 (реєстр. № 4550) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до статті 4 Закону 

України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної 

галузі та житлового будівництва” щодо реалізації державних житлових програм 

(реєстр. № 4550 від 04.05.2016 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, Комітет 

зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується: 

1. Надати державну підтримку у розмірі 50 відсотків вартості будівництва 

(придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту: 

- учасникам антитерористичної операції, яким наданий статус інваліда війни, 

учасника бойових дій; 

- сім’ям осіб загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції із 

числа осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, 

поліцейських, військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та 

працівників Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників 

підприємств, установ, організацій, добровольців добровольчих формувань, що в 

подальшому були включені до складу Збройних Сил України та інших військових 

формувань; 

- учасникам Революції Гідності, яким  наданий статус інваліда війни. 

Діючими нормами статті 4 Закону України “Про запобігання впливу світової 

фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” 
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передбачено, що державна  підтримка будівництва доступного житла полягає у сплаті 

державою 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або 

наданні пільгового іпотечного житлового кредиту. Право на отримання державної 

підтримки надається громадянам, які потребують поліпшення житлових умов 

відповідно до законодавства. Державна підтримка надається з розрахунку не більш 

як 21 квадратний метр на одну особу та додатково 10,5 квадратних метра загальної 

площі житла на сім'ю. Решту вартості житла сплачує громадянин, який уклав договір 

про будівництво (придбання) доступного житла, за власні кошти. 

Необхідно зазначити, що законопроект не передбачає можливості отримання 

державної підтримки на житло у розмірі 50 відсотків вартості будівництва 

(придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту 

особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» з числа сімей: 

- осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до 

забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали 

волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок 

поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення 

антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; 

- осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені 

або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної 

цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені 

до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти) або 

померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання 

такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у 

взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, 

Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів 

України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; 

- осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 

інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності. 

2. Пропонується збільшити з 3 до 10 відсотків річних процентну ставку 

фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного житла у разі 

надання кредитів за рахунок бюджетних коштів фінансовою установою - виконавцем 

державної цільової програми будівництва (придбання) доступного житла. 

 

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(далі – Закон про ветеранів війни) передбачено, що: 

- учасники бойових дій мають право на першочергове забезпечення жилою 

площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов. При цьому учасники 

бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових 

діях чи при виконанні обов'язків військової служби, забезпечуються жилою площею 
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протягом двох років з дня взяття на квартирний облік (пункт 14 частини першої 

статті 12 Закону про ветеранів війни); 

- інваліди війни мають право на позачергове забезпечення житлом осіб, які 

потребують поліпшення житлових умов, протягом двох років з дня взяття на 

квартирний облік, а інваліди I групи з числа учасників бойових дій на території інших 

країн - протягом року (пункт 18 частини першої статті 13 Закону про ветеранів 

війни); 

- члени сімей загиблих осіб мають право на позачергове забезпечення жилою 

площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, протягом двох років з дня 

взяття на квартирний облік (пункт 15 частини першої статті 15 Закону про 

ветеранів війни). 

На адресу Комітету надходять численні звернення від зазначених вище осіб 

щодо незабезпечення їх житлом впродовж багатьох років.  

Законопроект, не скасовуючи права на забезпечення безкоштовним житлом 

відповідно до норм Закону про ветеранів війни, надає окремим категоріям ветеранів 

війни та членам їхніх сімей можливість скористатися державною підтримкою 

будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового 

кредиту на пільгових умовах.  

Міністерство фінансів України не підтримує прийняття законопроекту. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, в 

цілому підтримуючи пропозицію щодо державної підтримки категорій осіб, 

зазначених у законопроекті, висловило ряд зауважень, пов’язаних з реалізацією 

законопроекту. 

Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і 

житлово-комунального господарства, який визначено головним з опрацювання 

законопроекту, прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

його за основу і в цілому як закон. 

Члени Комітету підтримуючи спрямованість законопроекту на підвищення 

соціального захисту вразливих категорій громадян,  водночас звертають увагу на 

таке. 

Державна підтримка будівництва доступного житла, передбачена статтею 4 

Закону України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток 

будівельної галузі та житлового будівництва”, реалізовувалась в рамках виконання 

Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) 

доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.11.2009 року № 1249, та здійснювалась за бюджетною програмою 

«Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла». 

Проте, з 2015 року в Державному бюджеті України кошти на реалізацію 

державної підтримки будівництва доступного житла, визначеної статтею 4 Закону 

України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної 

галузі та житлового будівництва”, не передбачаються. 

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що ця програма 

користується попитом серед широкого кола громадян, проте обсяги фінансування 

програми не відповідають плановим та не задовольняють існуючий попит.  
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Таким чином, Уряд пропонує збільшити розмір державної підтримки 

будівництва доступного житла окремим категоріям громадян при тому, що існує 

незадоволений попит на таку державну підтримку за діючими нормами, а в 

Державному бюджеті України відсутня відповідна бюджетна програма. Без 

вишукання фінансових ресурсів, законодавча пропозиція, викладена в законопроекті 

за реєстр. № 4550, носитиме декларативний характер та, відповідно, може призвести  

до посилення напруги в суспільстві.  

Отже, при розгляді законодавчої ініціативи необхідно знайти такі шляхи 

вирішення проблемних питань у сфері соціального захисту вразливих категорій 

населення, які: по-перше, дозволять досягти збалансованості між фінансовою 

спроможністю Держави та інтересами вразливих категорій громадян; по-друге, 

дадуть можливість виконувати вже прийняті рішення, а нові пропозиції будуть 

реально забезпечені фінансовими ресурсами.   

На думку членів Комітету, було б доцільно також розглянути пропозицію 

щодо  диференційованих розмірів державної підтримки будівництва доступного 

житла для різних категорій громадян залежно від статусу (учасник бойових, інвалід 

війни, член сім’ї загиблого). 

 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до статті 4 Закону України “Про запобігання впливу світової 

фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва” щодо 

реалізації державних житлових програм (реєстр. № 4550 від 04.05.2016 р.), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, який визначено 

головним з його опрацювання. 

 

 

 

Голова Комітету                                 О. ТРЕТЬЯКОВ  


