
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

04.04.2022 № 55 

 

Про компенсацію витрат за тимчасове 

розміщення внутрішньо переміщених осіб, 

які перемістилися у період воєнного стану 

 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 20 Бюджетного Кодексу України та на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 333 „Про затвердження 

Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених 

осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної 

адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг“: 

1. Центру надання адміністративних послуг виконкому Пирятинської 

міської ради (Коваль Л.П.) і старостам старостинських округів Пирятинської 

міської територіальної громади забезпечити: 

1) прийняття заяв (довільної форми) від власників жилих приміщень про 

розміщення внутрішньо переміщених осіб (не пізніше наступного дня з дня 

розміщення внутрішньо переміщених осіб); 

2) прийняття заяв (довільної форми) про припинення розміщення 

внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості (в день припинення 

розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості); 

3) прийняття заяв на отримання компенсації витрат за формою, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року 

№ 333 не пізніше п’яти днів з дня закінчення звітного місяця; 

4) передачу вищезазначених заяв до сектору житлово-комунального 

господарства управління інфраструктури, житлово-комунального господарства 

та комунальної власності виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

(Порва О.В.). 

2. Уповноважити посадових осіб сектору житлово-комунального 

господарства управління інфраструктури, житлово-комунального господарства 

та комунальної власності виконкому Пирятинської міської ради, старост 

старостинських округів Пирятинської міської територіальної громади на 

здійснення перевірок (верифікації) наведених у заявах власником жилого 

приміщення відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, зокрема з метою перевірки факту такого 

розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх 



2 
 

проживання, документів, що встановлюють особу (паспорта громадянина 

України або свідоцтва про народження внутрішньо переміщеної особи, зокрема 

електронних документів), даних про відсутність або наявність у заяві інформації 

про осіб, які отримують щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг. 

3. Сектору житлово-комунального господарства управління 

інфраструктури, житлово-комунального господарства та комунальної власності 

виконкому міської ради (Порва О.В): 

1) вносити за зверненнями громадян відомості щодо приміщень 

приватного житлового фонду, доступних для безоплатного розміщення 

внутрішньо переміщених осіб у Пирятинській міській територіальній громаді, до 

веб-ресурсу „Прихисток“; 

2) на підставі зазначених відомостей формувати реєстр жилих приміщень, 

доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб у 

Пирятинській міській територіальній громаді та в подальшому вносити 

відповідні зміни до відомостей, що містяться в цьому реєстрі; 

3) за результатами здійснених перевірок (верифікації) наведених у заявах 

власником жилого приміщення відомостей визначати обсяг компенсації витрат 

власника жилого приміщення, що пов'язані з безоплатним розміщенням 

внутрішньо переміщених осіб; 

4) подавати до Полтавської обласної військової адміністрації заяву за 

формою встановленою постановою Кабінету Міністрів України                                            

від 20 березня 2022 року № 333 в строк до 10-го числа місяця, що настає за 

звітним. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника  

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 


