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На сьогодні, придбання житла у приватну власність є актуальним питанням майже 

серед кожного другого громадянина України. Задля перспективізації правоохоронних 

професій та закріплення працівників в правоохоронній системі на постійній основі - 

здійснюється та реалізовується державна політика щодо надання певних заохочувальних 

переваг для правоохоронців у вигляді компенсації частини суми вартості житла.  

Статтею 62 Закону України (далі – ЗУ) «Про національну поліцію» від 02.07.2015 

№ 580-VIII закріплено гарантії професійної діяльності поліцейського. Однією із таких є 

гарантія щодо соціального захисту [1]. На виконання цієї гарантії, а також статті 96 ЗУ 

«Про національну поліцію» щодо житлового забезпечення поліцейських постановою 

Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. № 1201 було затверджено «Порядок 

забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового 

лізингу» (далі – Порядок) [2]. Основна мета лізингової програми - мотивація 

поліцейського у вигляді надання можливості придбання власного житла за мінімальними 

витратами.  

Вищезазначений Порядок закріплює механізм забезпечення Державною іпотечною 

установою (далі – ДІУ) поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби 

цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу та компенсації частини 

лізингових платежів за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не 

заборонених законодавством. Правовою основою житлового забезпечення на умовах 

фінансового лізингу є договір про компенсацію частини лізингових платежів та договір 

фінансового лізингу. Договір фінансового лізингу укладається між ДІУ та заявником 

відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Законів України «Про фінансовий 

лізинг», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [3; 

4]. 

В свою чергу, визначення поняття договору про компенсацію частини лізингових 

платежів закріплено Порядком. Зазначений Договір є тристороннім, тобто він укладається 

між: 1) ДІУ; 2) заявником; 3) відповідним органом забезпечення житлом, яким 

визначається механізм компенсації частини лізингових платежів за рахунок коштів 

державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Пунктом 3 Порядку закріплено дві обов’язкові умови, які надають право заявнику 

на забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу, а саме, в разі: 

– наявності вислуги не менше ніж два роки, крім осіб, які мають статус учасника 



162 

бойових дій; 

– якщо до досягнення граничного віку перебування на службі залишилося не 

менше ніж п’ять років [2]. 

Предметом даного договору є сума компенсації частини лізингових платежів, яку 

перераховує на рахунок ДІУ орган забезпечення житлом. Сума компенсації частини 

лізингових платежів включає: 1) частину суми, яка відшкодовує частину вартості житла та 

2) повний обсяг суми винагороди лізингодавцю. 

Порядком передбачено дві особливості щодо частини суми, яка відшкодовує 

частину вартості житла. Перша стосується розміру цієї частини, а саме, він залежить від 

стажу служби лізингоодержувача: 

– від 5 до 10 років вислуги – 10 відсотків щомісячної суми, яка відшкодовує 

частину вартості житла; 

– від 10 до 15 років вислуги – 20 відсотків щомісячної суми, яка відшкодовує 

частину вартості житла; 

–  від 15 і більше років вислуги – 30 відсотків щомісячної суми, яка відшкодовує 

частину вартості житла [2]. 

Друга особливість полягає в тому, що розмір частини щомісячної суми, яка 

відшкодовує частину вартості житла, збільшується у двох випадках, а саме:  

– у разі, якщо з лізингоодержувачем проживає дитина віком до 18 років, то розмір 

частини щомісячної суми, яка відшкодовує частину вартості житла збільшується на 5 

відсотків на кожну дитину, але не більш як на 10 відсотків; 

– у разі наявності стажу служби іншого з подружжя (у разі, коли дружина/чоловік 

заявника є поліцейським або особою рядового чи начальницького складу служби 

цивільного захисту) на відповідний відсоток, визначений згідно з пунктом 20 Порядку. У 

разі коли обидва з подружжя мають право на забезпечення житлом на умовах фінансового 

лізингу, заяву про отримання житла на умовах фінансового лізингу подає лише один з 

подружжя [2]. 

Порядок забезпечення житлом на умовах фінансового лізингу можна розділити на 

декілька етапів. 

I етап. Подання лізингоодержувачем заяви про отримання житла на умовах 

фінансового лізингу органу забезпечення житлом за місцем проходження служби або 

відрядження. 

II етап. Передання уповноваженим підрозділом узагальненої інформації про 

заявників, специфікацію житла ДІУ. 

III етап. Повідомлення ДІУ відповідним уповноваженим підрозділам про наявність 
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або відсутність відповідного житла. 

IV етап. Повідомлення уповноваженим підрозділом інформації про наявність житла 

для передачі у фінансовий лізинг органу забезпечення житлом для подальшого 

інформування заявника. 

V етап. Огляд заявником житла, запропонованого ДІУ. 

VI етап. Укладення договору про компенсацію частини лізингових платежів та 

договору фінансового лізингу. 

Порядком також передбачено випадки, коли не сплачені лізингоодержувачем 

лізингові платежі органом забезпечення житлом не погашаються (загибель 

лізингоодержувача внаслідок самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, 

який установлено судом), загибель (смерть) внаслідок вчинення ним діяння, яке є 

кримінальним чи адміністративним правопорушенням, або дій у стані алкогольного, 

наркотичного чи токсичного сп’яніння) [2]. 

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що програма щодо 

забезпечення житлом поліцейських є однією із соціальних гарантій, яка реально надає 

можливість вирішити житлові проблеми поліцейських. Проте, варто пам’ятати, що така 

компенсація має разовий характер. 
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