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Про здійснення заходів щодо закупівлі житла для забезпечення сімей загиблих 
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які брали 
безпосередню участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із 
забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбиття збройного нападу 
на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення цих об’єктів у 
разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою 
технікою, а також військовослужбовцям, які отримали пошкодження хребта або 
втратили кінцівки під час здійснення зазначених заходів 
 

 
Керуючись статтями 6, 23, ч.1 ст. 39 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», ч. 3 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних 
закупівель», постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014  № 476 
«Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та їх сімей», 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 729-р «Про 
виділення коштів для закупівлі житла» та з метою закупівлі житла  сім’ям 
загиблих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які 
брали безпосередню участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів 
із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбиття збройного 
нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення цих 
об’єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою 
та іншою технікою: 

 
1. Створити комісію з питань здійснення заходів щодо закупівлі житла 

для забезпечення сімей загиблих військовослужбовців, а також 
військовослужбовців, які отримали пошкодження хребта або втратили кінцівки 
(далі – Комісія). 

 
2. Затвердити склад Комісії (додається). 
 
3. Відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та  з 

питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації у 
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тижневий термін, з дня видання цього розпорядження, узагальнити списки, 
членів сімей загиблих військовослужбовців, які мають право на одержання 
житла та перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов, а також військовослужбовців, які отримали пошкодження 
хребта або втратили кінцівки,  надані Міністерством оборони України, 
Міністерством внутрішніх справ України, Адміністрацією Державної 
прикордонної служби України, Службою безпеки України, Головним 
управлінням розвідки Міністерства оборони України. 

  
4. Зобов’язати місцеві органи виконавчої влади та рекомендувати органам 

місцевого самоврядування здійснити пошук варіантів квартир, які будуть 
придбані для сімей загиблих військовослужбовців, а також 
військовослужбовцям, які отримали пошкодження хребта або втратили кінцівки  
та запропонувати ці варіанти на розгляд Комісії. 

 
5. Комісії до 15.11.2014 за результатами розгляду запропонованих   

варіантів визначити квартири, які будуть придбані для сімей загиблих 
військовослужбовців, а також військовослужбовцям, які отримали 
пошкодження хребта або втратили кінцівки. 

 
6. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації,  

Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, 
Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації, Департаменту фінансів облдержадміністрації 
забезпечити погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-
комунального господарства України, Міністерством фінансів України переліку 
витрат, пов’язаних із здійсненням заходів для закупівлі житла сім’ям загиблих 
військовослужбовців, а також військовослужбовці, які отримали пошкодження 
хребта або втратили кінцівки, у тижневий термін, з дня визначення Комісією 
квартир, які будуть придбані для сімей загиблих військовослужбовців, а також 
військовослужбовцям, які отримали пошкодження хребта або втратили 
кінцівки. 

 
7. Департаменту  соціального захисту населення облдержадміністрації: 
1) придбати у встановленому законодавством порядку визначені 

Комісією квартири відповідно до переліку витрат, пов’язаних із здійсненням 
заходів щодо закупівлі житла для сімей загиблих військовослужбовців, а також 
військовослужбовцям, які отримали пошкодження хребта або втратили 
кінцівки; 

2) здійснити заходи щодо передачі придбаних квартир у комунальну 
власність відповідних територіальних громад для їх подальшої передачі сім’ям 
загиблих військовослужбовців, а також військовослужбовцям, які отримали 
пошкодження хребта або втратили кінцівки; 



 3 
3) надати узагальнену інформацію про стан виконання цього 

розпорядження голові облдержадміністрації  до 25.11.2014. 
   
8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації від 17.09.2014 № 475 «Про здійснення заходів щодо 
закупівлі житла для забезпечення сімей загиблих військовослужбовців, осіб 
рядового і начальницького складу, які брали безпосередню участь в 
антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку 
на державному кордоні, відбиття збройного нападу на об’єкти, що 
охороняються військовослужбовцями, звільнення цих об’єктів у разі 
захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою 
технікою».  

   
9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 
 
 
Перший заступник голови обласної  
державної адміністрації                                                            Г.В. Самардак  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


