
 

                                                                                                                                                                                                          

 
                                            

                                        

П О Л Т А В С Ь К А   М І С Ь К А    Р А Д А 

(позачергова двадцять сьома сесія сьомого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                     

від 04 жовтня 2019 року 

 

 

Про звернення депутатів Полтавської міської ради до Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України та Міністерства у справах ветеранів 

України щодо внесення змін/доповнень до законодавства України в частині 

права отримати грошову компенсацію за ненадані земельні ділянки особам, 

які належать до ветеранів війни відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

 

З метою забезпечення відкритості і прозорості діяльності влади міста, 

керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами 

України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про 

порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації», статей 25, 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Полтавська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:     

    1. Направити звернення депутатів Полтавської міської ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства у справах 

ветеранів України згідно з додатком до цього рішення. 

    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, інформаційної 

політики, Регламенту, депутатської етики та антикорупційної політики 

(Сергій Луценко). 

      

Секретар міської ради                                                          Олександр ШАМОТА  
 

 



Додаток  

до рішення позачергової 

двадцять сьомої сесії 

Полтавської міської ради 

сьомого скликання 

від 04 жовтня 2019 року 

 

Звернення  

депутатів Полтавської міської ради до Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України та Міністерства у справах ветеранів України щодо 

внесення змін/доповнень до законодавства України в частині права 

отримати грошову компенсацію за ненадані земельні ділянки особам, які 

належать до ветеранів війни відповідно до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

 

Відповідно до статті 12 пункт 14 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій надаються, 

серед інших, такі пільги: першочергове відведення земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. 

Надання у власність земельних ділянок здійснюється у порядку, 

визначеному статтею 118 Земельного кодексу України за умови, що учасник 

бойових дій не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність 

земельної ділянки та надав відповідний документ, що посвідчує його участь в 

антитерористичній операції (посвідчення, довідка, наказ тощо). Земельні 

ділянки можуть бути надані військовослужбовцям у власність у межах норм 

безоплатної приватизації, визначених статтею 121 Земельного кодексу 

України. 

Разом із тим, законодавством не передбачено отримання грошової 

компенсації за ненадані земельні ділянки особам, які належать до ветеранів 

війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». Це дуже актуально в регіонах, де відсутня можливість 

виділення земельних ділянок для безоплатної приватизації особам, які 

належать до ветеранів війни. Така ситуація неправомірно обмежує право осіб 

вказаної категорії. 

Так, на території м. Полтава немає фактичної можливості надати 

земельні ділянки всім особам, які мають статус ветеранів війни. 

З метою недопущення можливих небажаних ситуацій в майбутньому, 

які можуть створити незадоволені громадяни вказаної категорії, вважаємо за 

доцільне підтримати звернення уповноважених зборів громадських 

організацій та учасників АТО на території міста Полтава, звернутися до 

державних установ щодо прийняття рішення про внесення змін/доповнень до 

законодавства України, в частині права отримати грошову компенсацію за 

ненадані земельні ділянки особам, які належать до ветеранів війни відповідно 

до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту».  

Прийнявши законодавчо Порядок виплати грошової компенсації за 

земельні ділянки особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про 
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статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і Порядок формування 

та ведення реєстру осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», вказаний 

законодавчий механізм дасть змогу отримати грошову компенсацію у разі 

добровільної відмови від одержання земельної ділянки безоплатно у 

власність. 

Просимо вашої підтримки у вирішенні порушеного питання та 

висловлюємо готовність співпрацювати та бути запрошеними при підготовці 

відповідних законопроектів та підзаконних нормативно-правових актів в 

профільних комітетах Верховної Ради України під час розгляду зазначеного в 

нашому зверненні питання. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                  Олександр ШАМОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


