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вiд l9 березня 2022 р. J\! 333

KlriB

Про затвердження Порядку копlпенсацii витрат за тимчасове
розпriщення внутрiшньо перелriщених осiб, якi перемiстилися
у перiод во€нпого стану i не отримують щомiсячноi адресноi

допомогп внутрiшньо перемiщепипt особаNt для покрl|ття витрат на
прокивання, в тому чпслi на оплату житлово-комунальних послуг

Кабiнет MiHicTpiB Украiни постановля€:

Затвердити Порядок компенсацii витрат за тиlчlчасове розмiшення
внутрiшньо переплiщених осiб, якi перешtiстилися у перiод во€нного стану i

не отриму+оть щомiсячноi адресноi допомоги внутрiшньо перемiщеним
особалt для покриття витрат на проживання, в ToI\|y числi на оплату
житлово-комунаJIьних послуг' що дода€ться.

епt'ср-плiнiстр Украiнп д. шмигАль

Irrд.7l



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

вiд l 9 березня 2022 р. Nэ ЗЗЗ

порядок
компенсацii витрат за тимчасове розмiщення внугрiшньо перемiщених

осiб, якi перемiстилися у перiол воснного стану i не отримують щомiсячноi
адресноi допомоги внугрiшньо перемiщеним особам для покриття витрат

на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг

1. Цей Порядок визнача€ механiзм надання компенсацii витрат
власникiв жилих примiщень приватного житлового фоr,ду, що пов'язанi з
безоплатним тимчасовим розмiшенням внутрiшньо перемiщених осiб, якi
пiсля введення Указом Президента Украiни вiд 24 лютого 2022 р, М 64
"Про введення во€нного стану в YKpaiHi" воснного стану перемiстилися з
територii адмiнiстративно-територiальноi одиницi, на якiй проводяться
бойовi дii та яка визначена в перелiку, затвердженому розпорядженням
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд б березня 2022 р. ]ф 204, i не отримують
щомiсячноi адресноi допомоги внутрiшньо перемiщеним особам для
покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-
ком}ъальних послуг (далi - компенсацiя).

2. Компенсацiя надаеться фiзичним особам - громадянам Украiни
BiKoM вiд l8 poKiB, якi с власниками жилих примiщень приватного
житлового фонду (далi - власники жилих примiщень) i безоплатно

розмiщували в цих примiщеннях згаданих у пунктi 1 цього Порядку
внутрiшньо перемiщених осiб, для покриття понесених власниками жилих
примiщень витрат, пов'язаних з таким розмiщенням.

З. Виконавчi комiтети сiльських, селищних, мiських рад або власники
жилих примiшень вносять вiдомостi щодо примiшень приватного
житлового фонду, доступних для безоплатного розмiщенrrя внутрiшньо
перемiщених осiб у вiдповiднiй адмiнiстративно-територiапьнiй одиницi,

дО веб-ресурсУ "Прихисток". На пiдставi зазначених вiдомостей

викоrtавчиЙ KoMiTeT сiльськоi, селищноi, MicbKoi рали формус рссстр
жилих примiщень, доступних дJUI безоплатного розмiщення внутрiшньо

переNliщ;них осiб, у вiдповiднiй адмiнiстративно-територiальнiй одиницi.

4. Власник жилого примiщення зобов'язаний не пiзнiше наступного

дня з дня розмiщення внутрiшньо перемiщених осiб подати заяву до

u"*onur"o.o KoMiTery сiльськоi, селищноi, MicbKoi ради за мiсцем

розташ)tsанНя жилого примiщення, у якiй зазначасться прiзвище, iм'я та по

bur"no"i кожноi з розмiщених осiб та до якоi додаються копii документiв,

що посвiдчують ix особу. Власник жилого примiщення також зобов'язаний

в день припинення розмiщення внутрiшньо перемiщених осiб або змiни ix
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кiлькостi подати заяву з iнформачiею про змiну перелiку осiб, розмiщених
у жилому примiщеннi. На пiдставi зазначених заяв виконавчий KoMiTeT
сiльськоi, селищноi, MicbKoi ради вносить змiни до ре€стру жилих
примiщень, доступних для безоплатного розмiщення внlтрiшньо
перемiцених осiб у вiдповiднiй адмiнiстративно-територiальнiй одиницi.

5. .Щля отримання компенсацii власник жилого примiщення не пiзнiше
п'яти днiв з дня закiнчення звiтного мiсяця подас до виконавчого KoMiTeTy
сiльськоi, селищноi, MicbKoi ради за мiсцем розташування жилого
примiщення заяву за формою згiдно з додатком l (далi - заява).

Заява подаеться в паперовiй формi або засобами електронного зв'язку
в електроннiй формi з дотриманням вимог Законiв Украiни "Про
електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi

довiрчi послуги" iз зазначенням Bcix обов'язкових реквiзитiв з

використанням квалiфiкованого електронного пiдпису.

Заява розглядаеться протягом п'яти робочих днiв з дня ii отримання.
Перебiг п'яти робочих днiв розпочинаеться з дrя, що настас за днем
отримання TaKoi заяви,

Протягом строку розгляду заяви уповноваженi особи виконавчого
KoMiTery сiльськоТ. селишноi. мiськоi ради проводять перевiрку
(верифiкачiю) наведених у заявi власником жилого примiщення
вiдомостей з вiдвiдуванням (у разi потреби) мiсця розмiщенrrя внутрiшньо
перемiщених осiб, зокрема з метою перевiрки факту такого розмiщення,
його безоплатностi, кiлькостi розмiщених осiб та умов ix проживання.,
документiв, що встановлюють особу (паспорта громадяниЕа Украiни або
свiдоцтва про народжеЕня внугрiшньо перемiщеноi особи, зокрема
електронних документiв), а також перевiряють данi про вiдсугнiсть або
наявнiсть у заявi iнформачii про осiб, якi отримують щомiсячну адресну
допомоry внутрiшньо перемiщеним особам дJuI покриття витрат на
проживання, в тому числi на оплаry житлово-комунальЕих послуг.

Пiдставами для вiдмови у виплатi компенсацii с встановлення
l rевiдповiдностi осiб. кiлькостi розмiщених осiб, кiлькостi людино-дlliв
даним, зазначеним у заявi.

За результатами перевiрки виконавчий KoMiTeT сiльськоi, селищноi,
MicbKoi ради визначае обсяг компенсацii витрат власника жилого
примiщення, що пов'язанi з безоплатним розмiщенням внlтрiшньо
перемiщениХ осiб' та пода€ з,цвУ за формою згiдно з додатком 2 до
вiдповiдноi обласноi вiйськовоi адмiнiстрацii до l0-го числа мiсяця, що
настас за звiтним.

обласнi вiйськовi адмiнiстрацii протягом двох робочих днiв пiсля
отримання заяв вiд виконавчих KoMiTeTiB сiльських, селищних, мiських рад
надсилають узагirльнену iнформацiю за формою згiдно з додатком 3 ло
мiнрегiону для опрацювання питання видiлення фiнансрання iз
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зазначенням пропозицii щодо видiленшI коштiв з державного та мiсцсвих
бюджетiв (зокрема резервного фонду бюлжеry), коштiв пiдприсмств,
установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi i господарюваttttя,
iноземних держав та мiжнародних органiзацiй у виглядi благодiйноi,
ryMaHiTapHoi та матерiальноi допомоги, а також добровiльних
пожертвувань фiзичних i юридичних осiб, благодiйних органiзацiй та
громадських об'сднань, iнших не заборонених законодавством джерел.

Мiнрегiон узагаJIьню€ iнформаuiю, подану обласними вiйськовими
адмiнiстрацiями та готус проект рiшення Кабiнеry MiHicTpiB Украiни про
видiлення коштiв з державного бюлжеry (зокрема резервного фонду).

6. Сума компенсацii розраховусться з }рахуванням кiлькостi лнiв.
протяIом яких жиле примiщення надавiLпося дJuI розмiшення внугрiшньо
перемiщеноi особи (лалi - людино-день), з дня розмiщення внутрiшньо
перемiщених осiб, але не ранiше дати включення до Сдиноi iнформацiйноi
бази даних про внутрiшньо перемiщених осiб iнформаuii про розмiщення
внугрiшньо перемiщеноi особи у вiдповiдному жилому примiщеннi.

Кiлькiсть людино-днiв визнача€ться шляхом
внутрiшньо перемiщених осiб, якi проживzIли у

додавання кlлькостl
жилому припriщеннi

власнI.1ка, в кожний день мlсяця.

Cyvla компенсацii за кожен людино-день визЕачаеться на piBнi
14,,77 rривнL

Загальна сума KoMrreнcauii власнику жилого примiщення визначасться
шляхом визначення добlтку загальноi кiлькостi людино-днiв на суму
компенсацii за кожен людино-день.

7. Компеrlсацiя здiйснюеться за рахунок коштiв державного та
мiсцевих бюджетiв (зокрема резервного фопду бюджету), коштiв
пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi i
господарювання, iноземних держав та мiжнародних органiзацiЙ у виглялi
благодiйноi, гр{анiтарноi та Maтepiaлbнoi допомоги, а також добровiльних
пожертвувань фiзичних i юридичних осiб, благодiЙних органiзацiЙ та

громадських об'сднань, iнших не заборонених законодавством джерел
викJIючно у безготiвковiЙ формi за зrlзваченими у заrlвi баtлкiвськими

реквiзитами до 20-го числа мiсяця з дrrя закiнчення звiтного мiсяця за

умови вiдсутностi заборгованостi власника жилого примiщення за

житлово-комунальнi посл}ти.

8. Видiлення та використання коштlв для надання компенсацlt

здiйснюсться вiдповiдно до Тимчасового порядку видiлення та

використанЕя коштiв з резервного фонду бюлжету в умовах во€нного

стану, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

l берсзня 2022р. Ns l75.

9. Казначейство перерахову€ бюджетнi кошти вiдповiдно до Порядку

перерахування мiжбюджетних трансфертiв, затвердженого постановою
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Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 15 грулня 2010 р. Nч 1132 (Офiчiйний
вiсник Украiни,2010 р., Jt 96, cT.3399;20l5 р., J\b 7, ст. 161), i Порядку
казначейського обслуговlъання державпого бюджеry за витратами,
затвердженого наказом Мiнфiну.

l0. Вiдкриття paxlTlKiB, ресстрацiя, облiк бюджетних зобов'язань в

органах Казначейства та проведення операчiй,, пов'язаних iз
використанням бюджетних коштiв, здiйснюються в установленому
законодавством порядку.

1l, Складення та подання фiнансовоi i бюджетноi звiтностi про
використання бюджетних коштiв, спрямованих на компенсацiю, а також
контроль за iJ цiльовим та ефективним витрачанням здiйснюються в

установленому законодавством порядку.
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Додаток 1

до Порядку

зАявА

на отр]]мання компенсацii витрат
(прiзвнчrе, власне iм'я, tIo батьковi (за наявностi), рессllачiйний HoMelr облiковоТ картки пJIцтнltка

rtолаткiв або серiя Til но]!{ер lIacllop,ta г1,1оьtалянtrна YK11aiHu+)

якиЙ с власником жилого примiщення приватного житлового фонду,
розмlщеного за адресою

(мiсцезнаrодження об'скта нсрухомого майна)

що пов'язаЕi з безоплатним розмiщенюIм внутрiшньо перемiщених осiб за
2022 року.

lмiсяць)

Суму компенсацii прошу визначити виходячи з проживання у жилому
примiщеннi таких фiзичних осiб:

lIiдпис**

*KpiM фiзичних осiб, якi чсрсз своi рслiгiйнi псрскоltаttня вiдмовляtоться вiл приl"lняття

рссстрачiйного комсра облiковоТ картки платника податкiв та офiчiйно повiломлшll про це вiдповiлному
контролlоючоluу оргаltу i мають вiлlriтку у паспортi.

**l{плt пiдписом пiдтверлжуlо факг мого прожIlвання за зазначеною адресою, його безоплатнiсть,
лравилыtiстl, реквiзитiв локрлентiв, що встаIiовлюють особу, i вiлсутнiсть у мене стаryсу особи, яка

отрлtлус щоviсячну адресну лопо\lоry вн)гIрllllньо переrlittIеним особам ,tця покрllття витрат на

проживання.

Банкiвськi реквiзити зiulвника для перерахрання суми компенсацii

(пiдпис) (прiзвище, iлt'я, по батьковi) (дата)

Прiзвишtе, iм'я, по батьковi
BHlTpitttltbo переviщених осiб, ссрiя
та номер паспорта гроь{аJlяниllа
Украjни (свiдоцтва про l{аролr(еItIIя),
pel страltiйнrtй номер облiковоi
KapTKll платника полаткiв*

Алреса жtrлого примitttсllrlя
тимчасового розмittlсння

кiлькiсть
людино-днiв у
вiдповiлнолtу

мiсяцi



Додаток 2

ло Порялку

зАявА
Еа отримання компенсацii за тимtIасове розмiщення внугрiшньо
перемiшених осiб, якi перемiстилися у перiод воснного стаку iHe

отримують щомiсячноi адресноi допомоги внутрiшньо перемiщеним
особам дJuI покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату

житлово-комунальних посJг}т,

(назва територiальноi громади)

за 2022 року
(пriсячь)

Усього

(наймснрання посали) (пiлпис) (iнiцiали та прiзвице)

*,Щля фiзичних осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийrrяття ресстрачiйного номера облiковоj
картки платн}tка поJатхiв га офiцiйно повiдомили про це вiдповi:ному контролюючому органу iмають вiдмiтп-у у
паспортi.

обсяг
вкграт,

що
пiдлягае
компен-

сацiТ,

усього

2

_,

Прiзвище,
власпе iм'я. по

батьковi
власIlика
жlI"'Iого

прпмiпtеtпtя

Ресстрачiйlrий
вомер облiковоi

картки
платника

податкiв або
серiя та lroMcp

паспорта
гро[ладяllиllа

Украittи*

Банкiвськi реквiзити
заявника для

перерахування с),n,lи

колrпенсацij

Iнформачiя
шоло

кiлькостi
вrrугрiшньо

перемiщених
осiб, nlo

тимчасово

розмiщеlIi

Iнформачiя
щодо

кiлькостi
людино-днiв,
протягом яких

жипе
примiщенпя
надавалося

для
тимчасового
розмiщенвя

Nl



,Щодаток 3

до Порялку

УЗАГАЛЬНЕНА IНФОРМАЦIЯ
щодо компенсацii за тимчасове розмiщення внутрiшньо перемiщених осiб.

якi перемiстилися у перiол во€нного стану i не отримують шомiсячноi
адресноi допомом внутрiшньо перемiщеним особам для покриття витрат

на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг,

(вазва обласноi вiйськовоi алмiнiстрачii)

2022 року
(мiсяць)

Iнформачiя щодо
розмiщення тимчасово

перемiщснtтх осiб

НаймеtIу-
ванпя

виконав-
чого

KoMiTery
сiльськоi,
селищноТ
MicbKoi

ради

Код згiдпо

едрпоу
з

кlлькlсть
внугрiш-

ньо
перемi-
щених
осiб

кlлькlсть
людино-

днiв,
протягом

яких
здiйснюва-

лося

розмiщен-
ня

усього

пропозиttiТ
щоло

компснсацiТ за

рахукок
коштiв

державного
бюджеry,
зокрема

резервного
фоrду

пропозицll
lцодо

компеrlсацiт
за рах}ток

коштiв
лtiсцевих
бюджстiв

обсяг витрат, що пiдляга€ компенсацii

пропозицll цодо
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