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Шановний Юрію Юрійовичу!

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській 
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних 
меншин і міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, 
проведеному 22 вересня 2021 року, в межах своїх предметів відання 
розглянув питання щодо відсутності в проекті Закону України про 
Державний бюджет України на 2022 рік, реєстр. №6000 від 15.09.2021 року, 
коштів для реалізації бюджетних програм з надання державної підтримки для 
забезпечення внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення 
антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операції 
Об’єднаних сил (ООС) доступним житлом.

За результатами розгляду даного питання та відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 27 
Закону України «Про комітети Верховної Ради України» Комітет ухвалив 
рішення звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з 
пропозицією додатково передбачити у проекті Закону України про 
Державний бюджет України на 2022 рік наступні видатки:

- щодо забезпечення внутрішньо переміщених осіб доступним житлом 
шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою 50 
відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або 
пільгового іпотечного житлового кредиту для осіб, на яких поширюється дія 
Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб» за програмою «Надання державної підтримки для будівництва 
(придбання) доступного житла» (передбачено Порядком надання державної 
підтримки та забезпечення громадян доступним житлом, затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України №819 від 10.10.2018 року) – у 
розмірі 100 млн. грн.;

- щодо забезпечення внутрішньо переміщених осіб, учасників 
проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення 
операції Об’єднаних сил (ООС) пільговими довгостроковими кредитами за 



програмою «Надання пільгового довгострокового державного кредиту 
внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної 
операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) 
на придбання житла» (передбачено Порядком використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для надання пільгового 
довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, 
учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам 
проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №980 від 
27.11.2019 року) – у розмірі 100 млн. грн.
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