ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю
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Здолбунівська районна рада
Рівненської області
вул. Грушевського, 14,
м. Здолбунів,
Рівненська обл., 35705
За дорученням Голови Верховної Ради України Парубія A.B. у Комітеті
розглянуто звернення Здолбунівської районної ради Рівненської області від
24.10.2016 року № 01.1-09-494 щодо надання учасникам бойових дій з числа
учасників антитерористичної операції грошової компенсації з державного
бюджету за ненадані їм земельні ділянки.
Відповідно до статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» учасники бойових дій мають право на
першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового
будівництва, садівництва і городництва.
Проте, як свідчать звернення безпосередніх учасників бойових дій,
особливо із числа учасників антитерористичної операції, а також органів
місцевого самоврядування, які надходять до Комітету, учасники бойових дій не
можуть скористатися наданим їм правом на одержання земельної ділянки в
основному через відсутність відповідних земельних ділянок.
У зв’язку з цим органи місцевого самоврядування пропонують
запровадити надання таким учасникам бойових дій з числа учасників
антитерористичної операції компенсації в грошовому еквіваленті за ненадані їм
земельні ділянки.
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Відповідно до Регламенту Верховної Ради України проект акта,
прийняття якого впливає на показники бюджету, має містити фінансовоекономічне обгрунтування (включаючи відповідні розрахунки).
З огляду на це, Комітет звернувся до Уряду з проханням опрацювати
запропонований органами місцевого самоврядування механізм реалізації
учасниками бойових дій права на одержання земельних ділянок та надати
відповідні розрахунки.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України Міністерство
фінансів України зазначило, що питання надання державних соціальних
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соціальної спрямованості політики Уряду, стану соціально-економічного
розвитку країни і збалансування додаткових видатків з наявними бюджетними
ресурсами.
Члени Комітету одностайні в тому, що при розгляді проблемних питань у
сфері соціального захисту населення для всіх категорій осіб необхідно знайти
такі шляхи їх вирішення, які по-перше: дозволять досягти збалансованості між
фінансовою спроможністю Держави та інтересами вразливих категорій
населення, по-друге: дадуть можливість виконувати вже прийняті рішення, а
нові пропозиції будуть реально забезпечені фінансовими ресурсами. Без
вишукання необхідних фінансових ресурсів такі законодавчі пропозиції носять
декларативний характер та, ^відповідно, призведуть лише до посилення
соціальної напруги в суспільстві.
Тому Комітет продовжує опрацьовувати можливі шляхи реалізації
пропозиції щодо надання учасникам бойових дій з числа учасників
антитерористичної операції компенсації в грошовому еквіваленті за ненадані їм
земельні ділянки.
Необхідно зазначити, що, відповідно до норм Земельного кодексу
України, громадяни України можуть реалізовувати своє право на набуття права
власності на земельні ділянки в будь-якому населеному пункті України
незалежно від місця свого фактичного проживання або реєстрації.
В багатьох регіонах України, при неможливості виділення земельних
ділянок для учасників антитерористичної операції в конкретному населеному
пункті, це питання вирішується в іншому населеному пункті, в першу чергу в
межах району або області.
З метою забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей
загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками,
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2015
№ 898-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей
загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками»,
Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру, обласні та Київська
міська державні адміністрації розміщують на власних офіційних веб-сайтах
інформацію про місце розташування, цільове призначення та площу земельних
ділянок, які можуть бути відведені учасникам антитерористичної операції та
сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції, та розглядають в
першочерговому порядку звернення таких осіб щодо відведення їм земельних
ділянок.
Зазначеним
розпорядженням
аналогічні дії
рекомендовано
здійснювати також органам місцевого самоврядування.

Вик. Бойко Т.В. т.255-41-48
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Здолбунівська районна рада
Рівненської області
вул. Грушевського, 14, м. Здолбунів,
Рівненська обл., 35705

2016 р.

03168, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 6

На № 01.1-09-493 від 24Л0.2016
У Департаменті військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної
політики Міністерства оборони України, за дорученням, розглянуто
звернення депутатів Здолбунівської районної ради до Кабінету Міністрів
України щодо внесення змін до законодавства в частині надання учасникам
антитерористичної операції грошової компенсації за не отримані земельні
ділянки.
Повідомляється, що відповідно до пункту 14 статті 12 Закону України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” учасники
бойових дій, у тому числі й ті, які брали участь в антитерористичній операції,
мають право на першочергове відведення земельних ділянок для
індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.
Порядок набуття права власності на земельні ділянки, повноваження
органів виконавчої влади щодо передачі земельних ділянок у власність або у
користування громадянам визначені Земельним кодексом України.
Відповідно до частини першої статті 121 Земельного кодексу України
громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних
ділянок із земель державної або комунальної власності, зокрема для:
ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;
індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара.
Земельні ділянки для городництва надаються громадянам із земель
державної або комунальної власності на праві оренди.
Згідно з частиною четвертою статті 116 Земельного кодексу України
передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм,
визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду
використання.
Відповідно до розпорядження Кабінету ^Міністрів України від
19 серпня 2015 р. № 898-р “Питання
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операції земельними ділянками” Державна служба України з питань геодезії,
картографії та кадастру і обласні та Київська міська державні адміністрації за
участю органів місцевого самоврядування мали протягом місяця визначити
на території відповідної області та м. Києва земельні ділянки для відведення
учасникам антитерористичної операції та сім’ям загиблих учасників
антитерористичної операції.
За оперативною інформацією Головного управління Держгеокадастру у
Рівненській області, учасниками антитерористичної операції до Головного
управління подано 2535 заяв на отримання земельних ділянок у власність та
відповідно надано дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення 2332 земельних ділянок. Усього надано у власність учасникам
антитерористичної операції 694 земельні ділянки загальною площею 164,56
гектара.
Також територіальними органами Держгеокадастру на території
Рівненської області підібрано 4,1 тис. гектара земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності, що можуть бути
передані у власність учасникам антитерористичної операції, а Головним
управлінням Держгеокадастру у Рівненській області розроблено альбоматлас про зарезервовані земельні ділянки для передачі їх у власність
учасникам антитерористичної операції, який розміщено на офіційному вебсайті (http://rivnenska.land.gov.ua/).
Крім того необхідно відмітити, що статтею 34 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” визначено власні (самоврядні)
повноваження у сфері соціального захисту населення виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад, до відання яких належать, зокрема
встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень
додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального
захисту населення.
Ураховуючи викладене, з метою надання учасникам антитерористичної
операції грошової компенсації за не отримані земельні ділянки, необхідно
внести відповідні зміни до Закону України “Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту” та встановити порядок, який визначатиме
механізм, розміри та умови виплати такої грошової компенсації.

ТВО Директора Департаменту військової освіти, науки,
соціальної та гуманітарної політики
Міністерства оборони України
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