
Житло для військовослужбовців
Державного космічного агентства.

Технічні питання забезпечення житлом 
військовослужбовців

Законопроект №4995 врегульовує деякі технічні моменти реалізації права на житло 
військовослужбовцями та членами сімей військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції або забезпеченні її проведення та загинули (померли) або пропали безвісти. 
Зокрема передбачається, що порядок отримання житла або грошової компенсації за житло здійснюється 
за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному КМУ. Також у проекті йдеться, що 
житлове приміщення зберігається за мобілізованим і тими, хто перебуває у полоні.
 
Нагадаємо, що відповідно до Постанови КМУ від 19 жовтня 2016 р. № 719 право отримати грошову 
допомогу на придбання житла мають члени сімей військовослужбовців, які загинули в АТО, а також 
інваліди I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО. Для отримання грошової 
допомоги необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення за місцем перебування на 
квартирному обліку. 

21.02.17 Верховна Рада прийняла законопроект № 4995 за основу. Наразі проект закону виноситься на 
голосування до другого читання. Рекомендуємо прийняти у другому читанні та в цілому.

Законопроект №1174 пропонує встановити кримінальну відповідальність за умисне знищення або 
пошкодження майна, посягання на життя, захоплення у заручники військовослужбовця 
Держприкордонслужби, ЗСУ, НГУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони 
(перелік силових відомств вичерпний). Однак ст.ст. 115, 147, 194, 348 Кримінального кодексу України вже 
передбачають відповідальність за вказані злочини. Впровадження спеціальної відповідальності та 
встановлення вичерпного переліку силових відомств не є доцільним. 

Законопроект було прийнято у першому читанні 16.06.15, наразі очікується розгляд у другому читанні. За 
результатами розгляду доцільно відхилити.

Законопроект № 7125 пропонує виділити близько 19 млн. гривень на будівництво (придбання) житла для 
військовослужбовців Державного космічного агентства України (ДКА). Питання забезпечення житлом 
військовослужбовців ДКА є дуже актуальним, адже, за даними автора законопроекту № 7125, на 
квартирному обліку cтаном на 01.01.2017 року в ДКА перебуває 264 військовослужбовці (з урахування 
військовослужбовців, які звільнилися), з яких 65% перебувають в черзі на отримання житла більше 20 років. 

Крім того, кошти у розмірі 19 млн. не створюють додаткового навантаження на державний бюджет, 
оскільки ця сума була зекономлена Державним космічним агентством під час реалізації проекту 
«Створення Національної супутникової системи зв’язку».
Рекомендуємо прийняти законопроект за основу і в цілому.
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Кримінальна відповідальність за злочини 
проти військовослужбовців


