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Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання 

коштів державного бюджету, виділених Міністерству оборони України на 

будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил 

України 

 

 

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36 Закону 

України "Про Рахункову палату" розглянуто Звіт про результати аудиту 

ефективності використання коштів державного бюджету, виділених 

Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для 

військовослужбовців Збройних Сил України. 

За підсумками розгляду Рахункова палата  

 

В С Т А Н О В И Л А: 

 

1. Міністерство оборони України (далі – Міноборони) не забезпечило 

ефективного управління загалом 2388 млн грн бюджетних коштів, передбачених 

у 2020–2021 роках на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців 

Збройних Сил України, їх економного, продуктивного та результативного 

використання. 

Мету бюджетної програми – забезпечення житлом військовослужбовців 

Збройних Сил України (далі – ЗСУ), у тому числі учасників антитерористичної 

операції та операції Об’єднаних Сил, створення фонду службового житла для 

військовослужбовців ЗСУ – не досягнуто, а результативні показники, визначені 

паспортом бюджетної програми за КПКВК 2101190 «Будівництво (придбання) 

житла для військовослужбовців Збройних Сил України», не виконано: не 

побудовано та не введено в експлуатацію житлові будинки на 481 квартиру, 

гуртожитки на 641 житлову кімнату та не придбано 121 квартиру. Як наслідок, 
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військовослужбовці не отримали житла, яке можна було побудувати (придбати) 

за умови належного управління бюджетними асигнуваннями.  

Через неефективні управлінські рішення Міноборони 609,3 млн грн 

бюджетних асигнувань не використано (перерозподілено на інші видатки 

Міноборони), що становило 25,5 відс. річних бюджетних призначень за 

загальним фондом у 2020–2021 роках. Встановлено неекономне, непродуктивне 

та нерезультативне використання 887,9 млн грн бюджетних коштів (майже 

50 відс. використаних бюджетних асигнувань – 1778,7 млн грн), з яких 

132,3 млн грн – неекономне, 671,6 млн грн – непродуктивне, 84 млн грн – 

нерезультативне використання. 

Головна причина зазначеного, як і у 2014–2018 роках, управлінські 

прорахунки Міноборони, безвідповідальність та невиконання рекомендацій 

Рахункової палати за результатами попередніх контрольних заходів.  

Водночас з державного бюджету здійснено значні видатки на виплату 

військовослужбовцям компенсації за піднайом житла або орендоване житло: 

2020 рік – 1129,4 млн грн, 2021 рік – 1314,9 млн гривень.  

1.1. Міністерством із 16 рекомендацій Рахункової палати за результатами 

попереднього контрольного заходу повністю виконано лише 3, частково – 9, не 

виконано – 4. Через часту зміну керівництва Міноборони, а також постійну 

трансформацію відповідального виконавця втрачено контроль за повнотою 

реалізації рекомендацій, невідкладним вирішенням ідентифікованих 

контрольним заходом проблем та усуненням ризиків. У результаті порушення 

набули системного характеру. Незважаючи на проведені службові розслідування, 

а також велику кількість відкритих кримінальних проваджень, посадових осіб, 

які допустили зловживання у використанні бюджетних коштів, до 

відповідальності не притягнуто. Вже понад 6 років Міноборони не може 

отримати та передати військовослужбовцям під заселення 163 квартири 

(109 квартир вартістю 41,7 млн грн у Київській області та 54 квартири вартістю 

25,9 млн грн в Одеській обл., м. Іллічівськ). Не відшкодовано завданої державі 

шкоди, а заходи претензійно-позовної роботи були безрезультатними.  

1.2. Замість закінчення будівництва (реконструкції) будівель, розпочатого 

у попередні роки, кошти спрямовувалися у незавершені капітальні інвестиції; 

замість придбання та отримання квартир – у дебіторську заборгованість, на 

закупівлю житла, що не відповідало вимогам будівельних стандартів та умовам 

укладених договорів. Навіть після отримання або придбання квартир вони 

залишалися нерозподіленими та незаселеними протягом тривалого часу                              

(від 1 місяця до 3 років), що свідчить про ігнорування рекомендацій                   

Рахункової палати в частині оптимізації процесу розподілу житла, а також про 

безвідповідальність. 

1.3. Відповідальні за виконання бюджетної програми за КПКВК 2101190 

«Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил 

України» провадили діяльність за постійного реформування структурних 
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підрозділів Міноборони та ЗСУ, долучених до будівництва (придбання) та 

розподілу житла, через неефективні управлінські рішення щодо реформування 

цих підрозділів розбалансовано цілісну систему організації процесів будівництва 

(придбання) житла, що призвело до дублювання відповідних функцій в 

Міноборони та органах військового управління ЗСУ, зупинення робіт на багатьох 

об’єктах, а отже – невиконання планів житлового будівництва. Як наслідок – 

втрата не тільки контролю за процесом будівництва, придбання та розподілу 

квартир, але й додаткові витрати бюджетних коштів (через коригування 

проєктно-кошторисної документації, збільшення вартості будівництва тощо).  

1.4. Безвідповідальність і безкарність посадових осіб Міноборони (які мали 

вирішувати житлові проблеми військовослужбовців, що перебували на 

квартирному обліку), відсутність стратегічного плану дій, зовнішні чинники 

(недостатність бюджетних асигнувань, необхідність погодження у 2021 році 

переліку житлових об’єктів із Комітетом Верховної Ради України з питань 

бюджету) – все це гальмувало процес будівництва (придбання) житла, 

створювало підґрунтя для незаконного, неекономного, непродуктивного та 

нерезультативного використання бюджетних коштів, земельних ділянок, а 

головне – перешкоджало вирішенню ключової соціальної проблеми – 

забезпечення житлом понад 46 тис. сімей військовослужбовців, що перебувають 

на квартирному обліку.  

2. Міноборони не забезпечено належного планування коштів державного 

бюджету для будівництва (придбання) житла військовослужбовців. За 

відсутності ефективної системи внутрішнього контролю, стратегічного плану дій 

напрями використання бюджетних коштів Міноборони постійно змінювалися, 

Перелік житлових об’єктів на 2020 рік коригувався сім разів. У результаті 

бюджетні асигнування не використовувалися або використовувалися з 

порушеннями вимог чинного законодавства, неекономно, непродуктивно та 

нерезультативно. Видатки у сумі 345,2 млн грн, здійснені у 2020 році на 

придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі                                    

(182,9 млн грн), виплату військовослужбовцям та членам їх сімей грошової 

компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (162,3 млн грн), 

використано понад обсяги, передбачені паспортом бюджетної програми за 

КПКВК 2101190.  

3. Незважаючи на пріоритетність здійснення видатків на будівництво 

(реконструкцію) житлових об’єктів (1118,1 млн грн, або 46,8 відс.), передбачені 

паспортом бюджетної програми за КПКВК 2101190 напрями використання 

бюджетних коштів, Міноборони при використанні коштів перевагу надавало не 

закінченню будівництва (реконструкції) житлових будинків, вартість якого є 

економічно вигіднішою за комерційне житло, а придбанню комерційного житла 

(вартість якого перевищує вартість власного будівництва житла) та виплаті 

компенсацій. Попри спрямування у 2020–2021 роках на будівництво 

(реконструкцію) житла майже 350 млн грн, в експлуатацію не було введено 
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жодного готового до заселення житлового будинку або гуртожитку. Замість 

готового житла Міноборони отримало незавершені капітальні інвестиції, розмір 

яких станом на 01.01.2022 – 1,1 млрд грн (встановлено невідповідність в обліку 

незавершених капітальних інвестицій у сумі 65,1 млн грн через відсутність 

належної комунікації між структурними підрозділами, відповідальними за 

організацію житлового будівництва, його фінансування, облік та звітність). 

3.1. Неефективний контроль Міноборони за станом будівництва житлових 

об’єктів управліннями капітального будівництва (діяльність провадили за 

відсутності призначених постійних керівників, відповідного персоналу, 

достовірного обліку, довіреностей на провадження діяльності) призвів до 

судових рішень на користь забудовників (результат – неекономні видатки на 

судові збори, сплату інфляційних, при цьому житлові будинки не вводилися в 

експлуатацію), руйнування незавершених будівництвом житлових будинків, 

неодноразового перегляду проєктно-кошторисної документації, а отже – 

збільшення вартості будівництва. На будівництво 144-квартирного житлового 

будинку в м. Одеса, вул. Щорса (здійснюється протягом 15 років, кошторисна 

вартість збільшилася з 27,7 до 205,6 млн грн, або в 9 разів), непродуктивно 

використано 94 млн гривень. Будівництво цього будинку зупинено, є ризики його 

руйнування внаслідок незабезпечення охорони Південним управлінням 

капітального будівництва Міноборони, а також перетворення будинку на 

черговий довгобуд через відсутність управлінських рішень щодо невідкладного 

закінчення будівництва. 

3.2. Внаслідок погодження та підписання в порушення пункту 197.15    

статті 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування 

податком на додану вартість операцій з постачання будівельно-монтажних робіт 

з будівництва житла, що будується за бюджетні кошти, актів виконаних робіт з 

будівництва гуртожитків, вартість яких визначено з урахуванням податку на 

додану вартість, Міноборони здійснено неекономне використання 34,5 млн грн 

бюджетних коштів. Ще 0,7 млн грн неекономно використаних коштів виявлено 

під час перевірки одного з договорів щодо коригування проєкту будівництва (є 

ризик безпідставної оплати 0,4 млн грн у разі здійснення подальших розрахунків 

за договором).  

3.3. Міноборони при проведенні відкритих торгів на будівництво 

гуртожитків не виконано вимог пункту 3 Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для 

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147: вартість 1 кв. м 

загальної площі житла перевищила опосередковану вартість будівництва житла 

за регіонами, затверджену Мінрегіоном, на 277,5 млн гривень. Зазначені видатки 

кваліфікуються як неекономне використання бюджетних коштів.  

3.3.1. Кошти державного бюджету у сумі 75,9 млн грн використано 

(замовник – військові частини Т0300 і Т0500 Державної спеціальної служби 
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транспорту) на реконструкцію двох житлових будинків вартістю, яка 

перевищувала опосередковану вартість будівництва житла. Не забезпечено 

введення в експлуатацію в м. Одеса житлового будинку на 80 квартир 

(кошторисна вартість через тривалий час здійснення будівельно-монтажних 

робіт збільшилася з 54,4  до 87,1 млн грн), ощадливого використання коштів, 

внаслідок чого здійснені видатки в сумі 86,9 млн грн за весь час реконструкції 

кваліфіковано як непродуктивне використання коштів.  

3.3.2. При будівництві 40-квартирного житлового будинку у 

Львівській обл., м. Стрий, вул. Грабовецька (у 2021 році здійснювалось за 

відсутності авторського нагляду), встановлено використання 0,7 млн грн 

підрядною організацією ТОВ «Хозхімсервіс»: до актів виконаних будівельних 

робіт ф. КБ-2в включено, а Західним управлінням капітального будівництва 

прийнято невиконані обсяги будівельних робіт та непоставлені устаткування і 

будматеріали, що є порушенням підпункту 6.4.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила 

визначення вартості будівництва». Як наслідок, державі завдано матеріальної 

шкоди (збитків) на 0,7 млн гривень. В діях посадових осіб Західного УКБ та 

підрядника вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Крім того, 

підрядником не забезпечено виконання взятих перед Міноборони зобов’язань з 

введення в експлуатацію житлового будинку до 25.12.2021.  

4. Через допущені прорахунки в організації будівництва (придбання) та 

розподілу житла, неналежну взаємодію структурних підрозділів Міноборони та 

ЗСУ не забезпечено ефективної діяльності щодо будівництва (придбання) та 

розподілу житла, а забюрократизований механізм розподілу готового житла 

унеможливлював отримання житла військовослужбовцями від 6 місяців до року. 

Не забезпечено економного використання бюджетних коштів: середня вартість 

1 кв. м загальної площі житла перевищила вартість, визначену паспортом 

бюджетної програми за КПКВК 2101190, через бездіяльність посадових осіб та 

необґрунтоване збільшення вартості 1 кв. м житла за рахунок додаткової вартості 

опоряджувальних робіт (132,3 млн грн), виконання яких законодавством не 

передбачено. Таким чином державі завдано матеріальної шкоди (збитків) на 

зазначену суму, є ознаки кримінального правопорушення.  

4.1. Квартирно-експлуатаційні органи, житлові комісії при розподілі житла 

ігнорували вимоги Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців 

Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої 

наказом Міноборони від 31.07.2018  № 380, а через неналежне виконання їх 

посадовими особами обов’язків та допущені помилки (недотримання черговості; 

невідповідність матеріалів облікових справ осіб, яким розподілено житло, 

недостовірна інформація у списках, які подаються на розгляд комісії; 

неврахування житловими комісіями норм житлового законодавства, які 

впливають на право отримання житлового приміщення, невідповідність норм 

забезпечення на одну особу житлової площі (перевищення житлової площі/ 

менше норми забезпечення), відсутність в матеріалах облікової справи 
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відповідних документів, які підтверджують правомірність перебування на 

обліку, забезпечення житлом) 285 квартир, на придбання яких використано понад 

340 млн грн, протягом тривалого часу не розподілено та не заселено 

військовослужбовцями, які перебувають на квартирному обліку.  

4.2. Внаслідок невиконання умов укладеного договору (постачальник 

ТОВ «Фінансово-будівельна група») Міноборони понад рік не може отримати 

50 квартир у с. Подвірки Харківської обл. вартістю 42,6  млн грн, здійснені 

видатки у сумі 12,8 млн грн обліковувались як прострочена дебіторська 

заборгованість. Конкурсною комісією Міноборони, яка в деяких випадках не 

враховувала висновків робочих груп перевірки санітарного та технічного стану 

житла (квартир), запропонованого на умовах пайової участі та на вторинному 

ринку для визначення ступеня будівельної готовності квартир, щодо 

недоцільності придбання квартир, переможцями конкурсів визначалися суб’єкти 

господарювання, які через службову недбалість посадових осіб Міністерства 

(містила ознаки корупції) передавали Міноборони житло, що не відповідало 

умовам договорів. За таких умов державі завдано матеріальної шкоди (збитків), 

є ознаки кримінального правопорушення. 

5. Не забезпечено законного, відповідно до вимог Порядку визначення 

розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації 

за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 728 «Деякі питання забезпечення 

житлом військовослужбовців та інших громадян», використання коштів, 

передбачених на виплату військовослужбовцям грошової компенсації за належне 

їм для отримання жиле приміщення. Загальна сума таких видатків становила 

2,6 млн грн (державі завдано матеріальної шкоди (збитків), є ознаки 

кримінального правопорушення), причини – прорахунки при плануванні 

видатків, неврахування житловими комісіями норм житлового законодавства, які 

впливають на право отримання компенсації, бездіяльність квартирно-

експлуатаційних органів (далі – КЕО) при оформленні квартирних справ. 

Виявлено непоодинокі випадки виплати грошової компенсації 

військовослужбовцям, які проживали у службовому житлі, але після отримання 

виплати, всупереч рішенням комісій з контролю, не забезпечили через 

безвідповідальність своєчасного звільнення службових приміщень                         

(полковник Д., використовуючи службове становище як перший заступник 

командира військової частини А4465, більше року не звільняє службову квартиру 

в м. Миколаєві). 

6. Міноборони проігнорувало рекомендації Рахункової палати за 

підсумками попереднього контрольного заходу щодо забезпечення ефективного 

використання земельних ділянок, повернення у постійне користування 

Міноборони земель (переданих у попередні роки управлінням капітального 

будівництва та підпорядкованим державним підприємствам), які не 

використовуються для будівництва житла. Аудит засвідчив неналежний 
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контроль за станом використання земельних ділянок, переданих під житлове 

будівництво (використовувалися на власний розсуд комерційних структур), а 

також за законністю та повнотою виконання укладених інвестиційних договорів 

за рахунок земель оборони. Виявлено втрату Міноборони понад 20 га земель 

оборони у м. Києві (шляхом зміни їх статусу, самозахоплення забудовниками), 

недоотримання понад 117 тис. кв. м житла (1900 квартир) внаслідок невиконання 

умов укладених інвестиційних договорів. У результаті державі завдано 

матеріальної шкоди (збитків) у сумі 4,3 млн грн (є ознаки кримінального 

правопорушення), втрачено землі оборони та військовослужбовцями не 

отримано квартир. 

6.1. Укладені Міноборони у 2019 і 2021 роках згідно з Порядком організації 

будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних 

ділянках, що належать до земель оборони, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.07.2011 № 715, договори інвестиційної діяльності не 

виконані або є ризики їх невиконання через неспроможність посадових осіб 

Міноборони забезпечити реалізацію умов договорів відповідно до інтересів 

безквартирних військовослужбовців. Як наслідок, у 2021 році не отримано 

122 квартири загальною площею понад 7 тис. кв. м. 

6.2. Через безвідповідальне ставлення посадових осіб Міноборони до 

вирішення питань забезпечення житлом військовослужбовців, у 2021 році не 

отримано 47 квартир у містах Харків та Київ, одну з яких побудовано та здано в 

експлуатацію ще у 2016 році. Як наслідок, зростає соціальна напруга серед 

військовослужбовців, що перебувають на квартирному обліку. 

6.3. У результаті невиконання Міноборони зобов’язань за інвестиційним 

договором (щодо передання на користь комерційної структури земельної 

ділянки, за яку отримано кошти), а також зволікання з виконанням рішень 

Господарського суду м. Києва державі завдано шкоду (4,3 млн грн) через сплату 

санкцій. У 2020 році на підставі рішень судів здійснено загалом 19,2 млн грн 

видатків, які кваліфіковано як нерезультативне використання коштів. 

7. Кабінет Міністрів України, Міноборони та інші зацікавлені державні 

органи, Міністерство економіки України (далі – Мінекономіки) та Міністерство 

фінансів України (далі – Мінфін) не врахували рекомендації Рахункової палати 

щодо розроблення державної цільової програми забезпечення житлом 

військовослужбовців із реальними джерелами фінансування та застосуванням 

механізмів іпотечного, довгострокового кредитування й інших джерел. Дія 

Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового 

і начальницького складу, посадових осіб митної служби, Міністерства 

внутрішніх справ та членів їх сімей (постанова Кабінету Міністрів України від 

29.11.1999 № 2166) закінчилася у 2017 році, при цьому мета програми – 

будівництво (придбання) для військовослужбовців ЗСУ 45 тис. квартир – не 

досягнута. Зазначене ідентифіковано як один із ризиків, що спричинив 

невирішення житлової проблеми безквартирних військовослужбовців. 
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За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів 

державного бюджету, виділених Міністерству оборони України на будівництво 

(придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, затвердити.  

2. Про результати аудиту ефективності використання коштів державного 

бюджету, виділених Міністерству оборони України на будівництво (придбання) 

житла для військовослужбовців Збройних Сил України, поінформувати 

Президента України. 

3. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів 

державного бюджету, виділених Міністерству оборони України на будівництво 

(придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, та рішення 

Рахункової палати надіслати Верховній Раді України протягом 15 днів із дня 

затвердження цього Звіту. 

4. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів 

державного бюджету, виділених Міністерству оборони України на будівництво 

(придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, та рішення 

Рахункової палати надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

національної безпеки, оборони та розвідки. 

5. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів 

державного бюджету, виділених Міністерству оборони України на будівництво 

(придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, та рішення 

Рахункової палати надіслати Раді національної безпеки і оборони України. 

6. Відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати 

надіслати Кабінету Міністрів України та рекомендувати: 

розглянути на засіданні Уряду за участі представників Рахункової палати 

питання діяльності Міноборони щодо вирішення проблеми забезпечення житлом 

військовослужбовців ЗСУ; 

доручити Міноборони за участі зацікавлених державних органів, 

Мінекономіки та Мінфіну невідкладно розробити та внести в установленому 

порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт державної цільової 

соціальної програми забезпечення житлом військовослужбовців з реальними 

джерелами фінансування і забезпечити її виконання; 

ініціювати внесення змін до Податкового кодексу України у частині 

визначення порядку та підстав надання суб’єктам господарювання податкової 

пільги з податку на додану вартість, передбаченої пунктом 197.15 статті 197 

Податкового кодексу України. 

7. Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту ефективності 

використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству оборони 
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України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних 

Сил України, надіслати Міноборони та рекомендувати:   

вжити невідкладних заходів щодо усунення встановлених контрольним 

заходом порушень і недоліків при використанні бюджетних коштів на 

будівництво (придбання) житла з урахуванням виявлених ризиків, які 

перешкоджають ефективному використанню бюджетних коштів та гальмують 

процес розподілу житла, а також забезпечити повне врахування рекомендацій, які 

надавалися за результатами контрольних заходів Рахункової палати за цим 

напрямом діяльності у попередні роки (зокрема, щодо отримання оплаченого у 

попередні роки житла, повернення квартир, переданих іншим державним 

органам, забезпечення виконання укладених інвестиційних договорів або 

договорів спільної діяльності);  

провести службові розслідування за всіма фактами, викладеними у Звіті 

про результати аудиту та в акті аудиту Міноборони, вжити заходів щодо 

притягнення до передбаченої чинним законодавством відповідальності осіб, 

винних у бездіяльності, протиправному використанні бюджетних коштів, 

забезпечення відшкодування завданої державі шкоди;  

вжити невідкладних заходів щодо здійснення інвентаризації земель, 

переданих Міноборони управлінням капітального будівництва, державним 

підприємствам Міноборони; повернення земельних ділянок, що не 

використовуються, а також аналізу стану законності укладання та виконання 

інвестиційних договорів на будівництво житла на землях оборони, контролю за 

повним і своєчасним виконанням їх умов; отримання побудованого житла та 

передання його КЕО для розподілу і заселення; 

вжити невідкладних заходів щодо розподілу та заселення квартир, 

отриманих КЕО, а також отримання ними і розподілу квартир, побудованих у 

межах виконання інвестиційних угод; 

вжити невідкладних заходів щодо оптимізації процесу розподілу 

побудованого (придбаного) житла, внести відповідні зміни до наказу 

Міноборони від 31.07.2018 № 380 «Про затвердження Інструкції з організації 

забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей 

жилими приміщеннями» та посилити відповідальність посадових осіб КЕО за 

невиконання вимог нормативно-правових актів у частині правомірності надання 

житла (компенсації) військовослужбовцям, які перебувають на квартирному 

обліку;  

узгодити облік незавершених капітальних інвестицій житлового 

будівництва із фактичними затратами та невідкладно прийняти рішення щодо 

подальшого розпоряджання цими об’єктами (добудова, передання під 

інвестиційне будівництво, реалізація або списання);  

унормувати механізм надання висновків робочих груп з перевірки 

технічного та якісного стану квартир і визначення готовності квартир, 
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запропонованих учасниками конкурсу до закупівлі на вторинному ринку та на 

умовах пайової участі, а також їх врахування конкурсною комісією; 

з урахуванням норм чинного законодавства унормувати визначення 

вартості придбання 1 кв. м загальної площі житла на умовах пайової участі та на 

вторинному ринку в регіонах України і проведення моніторингу потенційних 

забудовників.  

8. Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту ефективності 

використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству оборони 

України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних 

Сил України, надіслати Державній організації (установі, закладу) Центральне 

територіальне управління капітального будівництва Міноборони; Подільському, 

Західному, Східному та Південному управлінням капітального будівництва; 

Київському квартирно-експлуатаційному управлінню; квартирно-

експлуатаційним відділам міст Володимир-Волинський, Вінниця, Дніпро, 

Житомир, Львів, Миколаїв, Мукачеве, Одеса, Рівне, Тернопіль, Суми, Харків, 

Хмельницький, Чернівці, Новоград-Волинській КЕЧ району, Івано-Франківській 

КЕЧ, Самбірській КЕЧ (району); військовій частині Т0500. 

9. Повідомити Офіс Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки 

України та Національне антикорупційне бюро України про виявлені ознаки 

кримінальних правопорушень. 

10. Члену Рахункової палати Ігорю Яремчуку забезпечити надсилання до 

Верховної Ради України інформації про стан виконання об’єктами контролю 

цього рішення Рахункової палати протягом 45 днів з дня отримання інформації 

від об’єктів контролю.  

11. Оприлюднити рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту 

ефективності використання коштів державного бюджету, виділених 

Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для 

військовослужбовців Збройних Сил України, на офіційному вебсайті Рахункової 

палати.  

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової 

палати Ігоря Яремчука. 

 

 

 

 

Т. в. п. Голови Рахункової палати                                                 Андрій МАЙСНЕР  


