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MiHicTepcTBo розвитку громад та територiй Украiни для вiдповiдноi
органiзачii роботи надас роз'ясненюI (див. додаток до листа) цодо проблемпих

питань при реалiзацii постанов Кабiнеry MiHicTpiB Украiни:
вiд ll березлlя 2022 р. JФ 26l "Про затверлження Порядку та умов

надання компенсацii мiсцевим бюджетам на оплату комунarльних послугJ що
надаються пiд час розмiщення тимчасово перемiщених осiб, у перiод военного
стану";

вiд 19 березrrя 2022р. Nч З3З "Про затвердження Порядку KoMtlcHcaцtT

tsитрат за тимчасове розмiщеtrня внутрiшньо lrеремiщених осiб, якi
tIеремiстилися у перiод вос}lного стану i не отримують щомiсячноТ aJpccHoT

СЕ/| Мiнрегiон IТ-Епtеrрrisе
вп. Ngl992545
Пiдписувач Хоцяltiвська Наталiя Володимирiвна
Сертифiкат 5FBB77F7B65037l D040000003A200000 lD4C0000
Дiйсний з l2,05.2020 l2:20:3l по t2,05.2022 l2:20:3l

lllil ll llllll lllll llil lll llll
Ny'1 /9 .3.2/3124-22 вiд 05.04.2022



допомоги внутрiшньо перемiщеним особам дJUI покриття витрат на

проживанIUI, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг".
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2. Який механiзм отриманItя виплат?
.Для отримання копrпенсацii власнику житла ие обов'язково впосити iнформаuiю до

веб-ресурсу "Прихисток". У такому випадку iнформацiю про наявне для розьtiulення яiиr;tо
Ntor(Ha надати в}Iконавчому KoMiTery сiльськоi, селищноi MicbKoi ради.

Роз'яснення щодо дii постанови КабirIету MiHicTpiB Украiнr вiд 19 березllя 2022 р. Л! 333

"Про затверлlкення Порядку компепсацii витрат за тимчасове розмiщення внутрiшltьо
перемiщених осiб, якi перемiстилися у перiол во€нного стану i не отримуtоть щомiсячноi

адресвоi допомоги впутрiшньо перемiщеним особам для покрпття витрат на проживанIlя,
в тому чпслi на оплату житлово-комушальних послуг"

1. Хто може отримуватш компенсацiю?

Компенсацiю можуть оlрим}ъати фiзичнi особи власники жилих примiщень.
Компенсацiя суб'€ктам господарськоi дiяльностi не надаеться,

За наявностi нотарiально посвiдченоi ловiреностi вiд власнllка жилого примiщень IIа

розпорядження нер}хомим майном, розмiщення та вiдповiдну компеlrсацiю може отримувати
довiрена особа.

(НапрlttспаD, власнuкu ttоiхалu dо iHtuoi'Kpai|Hu, l1роmе зculuurlLttt HtltпctpictпbH,v посвidчен.t,

doBipeHicmb, у mакому вuпаdку розмiLцення i вuплаtпu можна зdiйснюваmu на пiOспавi maKot'

dовiрепосmi.)
У разi, якщо власником жилого примiщення с ВПО, i ця особа безоплатно надас наJlежне

йому жиле примiщення для розмiщення iншr* ВПО, то така особа може отримувати
компеlrсацiю.

(Напрuклаd, особа з Кuева пiсля 24 люпlоzо знайtttца прuхuсmок в lвано-Франкiвськ1,, а

поmLм прtlхuсmшlа в сво|й кварmuрi в KueBi ВПО з Харкова, mо вона ма€ право tta ко,ttпеttсацitо

за ВПО роз.мiulенtх у KttcBi)
Право власностi на майно може пiдтверджуватися:
договорами, на пiдставi, яких набуваеться право власностi (купiвлi-продажу, даруванlIя,

мiни);
свiдоцтво про право власностi. видане органом приватизацii наймачам житловl{х

примitltень у державному та ком)лальному житловому фондi;
свiдоцтво про право власностi на нерухоме майно, видане до l сiчня 20l3 року органоi\l

пtiсцевtlго самоврядування або мiсцсвою дсржавною адмiнiстрачiсю:
свiдоцтво irpo право на спадщину, виданс HoTapiycoм чи консульською установою

YKpaTHrr;

свiдоцтва про право власностi на частку у спiльногry майнi полружжя у разi смергi
од}Iого з подружжя, видане HoтapiycoM або консульською установою Украiни;

судове рiшення, що набрало законноi сили, щодо набугтя права власностi на нерухопле
майно,

iншi документи, що вiдповiдно до законодавства пiдтверлжують набуття права власнос гi

на нерухоме майно.
У разi, якшо жиле примiшення с спiльною сумiсною спiввласникiв. компеltсацiю MoiKe

отримуl|ати один iз спiввласникiв за згодою iншого.
[[а час дii воснного стану обмежуються констиryцiйнi права людсй, у тому числi щодо

обробки персонalльннх даних. Проте за можливостi, при полачi заяв про розмiщення лlодей i tta
виплату компенсацii власникам жила надавати згоду на обробку персональнllх данIIх,
заповнивши стандартяу форму.



(Напрuкпаd, якlцо власнuця )tсuлпла масmе lлоэtслuвiсmь прuхuсmumu ВПО, оле пе.\!оlюеmе

саuосmiйно влrcсmu сво€ эюumпо па веб-ресурс Прuхuсmок (не BMie, не знас як), mо боllа.]lоэlсе
звернупшсь dо BuKottKoMy Batлo| zpoMadu, лцоб це зробltлu BoHtt.)

У разi розмiщення внутрiшньо перемiщсних осiб власник житла обов'язково звертасться

iз заявою до виконавчого KoMiTeTy сiльськоi селищноi MicbKoT рали, де зазначас вiдомостi IIро

даry поселення, данi людей та адресу жилого примiщення. до якоj додаються копiт локупtенr iB.

що посвiдчують особу розмiщених осiб.
IЦомiсяця власник обов'язково пода€ змву згiдно додатку 1ло ПКМУ <Про

затверджентut ПоРядку компенсацii витрат за тимчасове розмiщення внутрiшньо переviщених
осiб, якi перемiстилися у перiод воснного стану i не отиltтуlоть щомiсячноТ адресноi лопомоги
внутрiпIньо перемiщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплаry
житлово-ком)лальних послуг)) вiд l9 березня 2022 р. Nч 333до виконавчого KoMiTery сiльськоi,
селищноТ мiськоi ради.

Виплата компенсацii здiйснюеться лише за наявностi обох заяв. Одночасно з полачею

змви власник надае згоду на обробку персональних даних.
IIац'япайmе, tцо ёля оmрu,ltаttttя ко,uпенсацii' Heoбxidtto обов'язково поdаmч заявч ltpu

заселемi ВПО i tцо,uiсяця поdаваmu заяву lla вuлLпаmу.

3. З якого момепту виплачусться компепсацiя?
Компенсацiя виплачусться з дня розмiщсння внугрiшньо псремiщсноi особи i лишс пiс,llя

того, як розмiщенi особи отримують стаryс внутрiшньо перемiщених осiб,
Нарахування компенсацii мохtlлгь здiйсtrюватися з 22 березня 2022 року - дня введеtlllя

в дitо постанови КМУ кПро затвердження Порядку компенсацii витрат за тимчасове розмiщеttня
внутрiшньо перемiщених осiб, якi перемiстилися у перiод воснного стану iHe отримуIоть
щомiсячноi адресноi допомоги внутiшньо перемiщеним особам для покрит,гя витрат на

проживання, в тому числi на оплаry житлово-ком)лilJьвих посJD/г)> вiд 19 березня 2022 р. Nэ

JJJ.

Напрutс,tаd, як|цо власнuкu жulлLпа прuхuсtпtlлu ВПО 15 березня, поdмu заяв1, про

розмitцення 25 березня, mо опрuмаmu компенсацiю у березнi моэrcна лuaце за перiоd з 24 псl 3l
березня. Дбо, якulо переселенцiв розмimuлч 25 березня, а вонu оmрuмаJlu )овidку ВПО 28
березня, mо компенсацiя буdе зdiйснювапtuся з 28 березпя.

5. Який структурнпй пiдроздiл ОВА (ОМС) повинеш адмiнiструватп викоllаItllя
постанови?

Питання органiзацii роботи ОМС та ОВА, не е предметом роryлювання цiсТ постанови i

врсгульовуються вiлповiдним законодавством, При uьому перелiк вимог до заявниttiв
визначенrlй в постановi с вичерпним.

4. З яких джерел здiйснюються виплати компенсацiй?
Компенсацiя здiйснюсться за рахунок коштiв з державного та мiсцевих бюджетiв

(зокрема резервного фо"ду бюджеry), коштiв пiдприсмств, установ та органiзаuiй
не3алежно вiд форми власностi i госполарювання. iноземнrх держав та мiжнародних
органiзацiй у виглядi благодiйноi, ryMaHiTapHoi та матерiа.пьноi допомоги, а також
добровiльних пожертвувань фiзичних i юридичних осiб, благодiйних органiзаuiй ,tа

громадських об'сднань, iнших не заборонених законодавством джерел.
Наtlрuклаd, якtцо zpotui dlя компелtсацiй ,lлоэtсуlпь накопччуваmuсь i вчплачуваmuсь не

miлькu за рахунок dерэrавноzо, апе i з itttuux dlсерел.



l

Напрuкпаd, за Закоttом YKpa|Hu (Про мiсцеве саловряауванлlя в YKpai'Hi> у ОМС (в tп,ч

вllкоltавчuх KovimemiB) с власtti i dелеzоваtti повновахення-

б. Як спiввiлносяться вяплата цi€i компепсацii з iншимп виплатами ВПО?
Компенсацiю виц)ат за тимчасове розмiщення вllу,грiшньо персмiщених осiб. якi

перемiстилися у перiол воснного стану iHe отимують щомiсячноТ адресt{оi допомоги
BttppitltHbo перемiщеним особам для покриття витрат на проживання. в тому числi на опла,lу
жнтлово-комунЕlльних послуг, передбачену постановою КМУ <Про затвердженItя Порядку
копtпенсацii витат за тимчасове розмiщення внутрiшньо перемiщених осiб. якi перемiстилися у
перiод во€нного стану i не отримують щомiсячноi адресноi допомоги внутрiшньо перепtiщенипл

особам для покриття ви,Iрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунrtльних
посл}т)) вiд 19 березня 2022 р. JФ З33, отримус власник житла. Ця допомога нiяк не впливас
виплати, якi о,гримують роботодавцi за працевлашryвання ВПО.

якщо Впо отимують щомiсячну адресну допомоry на проживання згiдно постанови
КМУ вiд 20.0З. 2О22 року М332 ",Щеякi питання виплати допомоги на проживання внутрiшньо
перемiшеним особам", то власники житла, якi безоплатно розмiстили у себе таких можуть
отрцмувати виплату передбачену постановою КМУ <Про затвердження Порядку компенсацii
витрат за тимчасове розмiщення вн}трiшньо перемiщених осiб. якi перемiстнлися у перiоJ
воснIIого стану i не отримують щомiсячноТ адресноТ допомоги внутрiшньо перемiщеlIим особам
для покриття витрат на проживання. в тому числi на оплаry житлово-комунальних lIосJIуг), BiJ
l9 бсрезня 2022 р. Nч 333.



Питання, якi вiдносяться до постанови Кабiпету MiHicTpiB Украiни вiл 1l
березпя 2022 р. J\Ъ 2бl "Про затвердження Порядку та умов надання
компенсацii мiсцевим бюджетам rla оплату комунальних послуг, Iцо
надаються пiд час розмiщення тимчасово перемiщепих осiб, у перiол

во€нного стану"
l. Чu моэlсе оmрш]rrапlu колlttенсацiю за колtунальнi ttослуzu ltpuBaпllla

усmанова - юрttduчна особа за ВПО?

Так, якщо це закJIад освiти приватноi форми власностi, у якому в умовах
воснного стану на безоплатнiй ocHoBi розмiщенi тимчасово перемiщенi особи.
Передбачено п.1 внесених змiн до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiл
ll,0З.2022 р. Nч 261 кПро затвердження Порядку та умов надання компенсацii
мiсцевим бюджетам на оплату ком)aнirльних послуг, що надаються пiд час

розмiщення тимчасово перемiщених осiб, у перiол воснного стану> (зi змiнапrlt
вiд 29 березня 2022 р. Л! З88):

https://www. kmu. gоч. ua/npas/p ro-vnesennva-znrin-do-oostanovi-kalrinctu-
ministriv-ukTay ini-vid- 1 l -Ьеrеzпуа-2022-r-26l -З88

2. ,Щ,оброzо dня! HoBozшeapHcbкa селulцlла mepumopia,tbtta еромаdа, Ns mе.ц.

0665986878. Пояснimь буdь - ласка чu е механiзм вidtuкоdуваttня KottttпiB за
комунапьнi послуеu, за безкоultповне проJtсuвання переселенцiв у
zурmоэлаlлпку dля внуmрiшньо перелtitценuх осiб, якuй рахуеmься на балансi
Новоzалеuluнськоi' селuulноi' paOu, mа переdанuй в операmuвне управлiння
Комунальноrl,tу пiOпрuеллсmву "Новоеапелцuнське uсumлово - ко.мунапыrе
пidпрuемспво".

Комунальним пiдприсмствам вiдшкодування не здiйснюються. Питанtlя
передбачене п.2 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l 1.03.2022 р. Nч 26l
<Про затверлження Порядку та умов надання компенсацii мiсцевим бюджетам на
опJIату комунarльних послг, що надаються пiд час розмiщення тимчасово
перемiцених осiб, у перiод военного стану> (зi змiнами вiд 29 березня 2022 р.
лъ з88)

3, Хпо саме буdе вuплачуваmч компенсацiю на розрахунковi рахункu?
Вiдшкодувантtя здiйснюватимуться з Резервного фонду державIIого

бюлжеry. Питання передбачене п.2 та л.-7 постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд l 1.03.2022 р. JФ 26l <Про затвердження Порядку та умов надання компенсацii
мiсцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються пiд час
розмiщення тимчасово перемiщених осiб, у перiод воснного стану> (зi змiнами
вiд 29 березня 2022р. Nэ 388).



4. I-|e прuнцuпово - вidшкоdування са"че КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ чu

эrcumцовi послу2u (управлiння буduнком у еурmоJrcumку) лlоэtсупь mеэr
п о d ав аmuся dля комп е нс ацii'?

Виключний перелiк комунальних посл}т встановлено п.2 постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l 1.03.2022 р. },{Ъ 26l <Про затвердхення Порядку
та умов надання компенсацii мiсцевим бюджетам на оплаry комунilльних trосл}т,
що надаються пiд час розмiщення тимчасово перемiщених осiб, у перiол военного
стану> (зi змiнами вiд 29 березня 2022р. Nл З88)

5. Колu буdуmь BHeceHi змiнч у посmанову Ne26I у часmuнi заttцаdiв
профmехосвimч mа перерахування коtumiв л,tiсцеыtм бюdжеmалl у вuzляdi
dodamKoBoi' dоmацii' ?

BHeceHi постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 29 березня 2022 р.
J\! 388 <Про внесеЕня змiн до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд l l
березня 2022 р. Ns 26 l )

https://www.kmu. gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabirrefu-
пrirristrir,-ukrayini-vid- l l -Ьсгеzпуа-2022-r,26 l -З 88

6. Якtцо переселенцi проэrсuваюmь у вiddiленtti mерumорiальtlоzо цеtlпlру, якuлr

чuно"|vl розраховуваmu часmку вumраm в заzмьнiй cyltli, ,tu tло)lслuво

розраховуваmu в межах cattiпapttux норм вumраmu комунLцьttltх поспу2.

Розрахунки здiйснити вiдповiдно до показникiв лiчильника, в разi його
вiдсутностi за затвердженими нормами або згiлно тарифiв на комуна.пьнi послуги
встановленi для суб'сктiв у яких вiдсутнi прилади облiку. Отриманий розрахунок
мас бути узгоджений пiдприсмством що надrrло вiдповiдну комунtцьну послугу

у звiтному мiсяцi та затвердити актом. складеним внугрiшньою спецiально
створеною комiсiею, що вкJIючас представника ОМС. Примiрник такого акту
поласться рuцом з копiсю платiжного доручення.

7, Якuй Dокуменm преd'явumч за вuкорuсmання вуеiмя, dров, mорфобрuкеtпу,
якlцо це iHduBidyMbHi коmельнi на компенсацiю вudаmкiв dля ко.uл,напьнuх
заtспаdiв? Чu зробumu розрахунок? 09б7868570 !мumро PiBHeHcbKa ci,lbcbKa
pada.

!окументи пiдтверджуючi
прийому передачi, платiжне

придбання твердого палива
доруlення) t примiрник ак

(логовiр, акт-
ту, складений



внуцiшньою спецiarльно створеною комiсi€ю з зzIлученням представника ОМС,
в якомУ пiдтверджусться, що саме такий обсяг твердого пмива був використаний
в мiсячний перiод перебування ВПо, що передуе звiтному. Орiентовний зразок

ак,гу :

8, Як обласна вiйськова аdмiнiсmрацiя мае верuфiкуваmч iнфор,Lлацiю tцоdо

роз.ll|ilцення ВПО в mому чu iншому заlохаdi, особлuво колч tпакi ВПО
зупuняюmься mа]l на 2-5 dHiB, mобmо mранзumом?

Перевiрка фактичного перебування ВПО може здiйснюватись вибiрково

обласною вiйськовою адмiнiстрачiею. Документальне пiдтвердження такого

перебування надаеться ОМС до ОВА.

9. Як сплачуваmu за комуtапьнi послуzu, якlцо у zурmоэюumку не мас
ittduвidуальнuх лiчuльнuкiв BoOu, елекmроенерzii' mа dоzоворiв lla оп;lаmу

пеплопосmачання?

Розрахунки здiйснити вiдповiдно до показникiв лiчильника, в разi його
вiдсутностi за затвердженими нормами або згiдно тарифiв на комунальнi пос,туги
встаttовленi для суб'сктiв у яких вiдсутнi прилади облiку. Отриманий розрахунок
мае бути узгоджений пiдприемством що надало вiдповi.чну комунальну послугу

у звiтному мiсяцi та затвердити актом, складеним вrгутрiшньою спецiально
створеною комiсiсю, що включас представника ОМС. Примiрник такого акту
пода(,ться puвoM з копiсю платiжного дорrrення.



l0.Як вuзначumu з 01.0З.22 р. обся,, спожutпоi' пеплоенерzii'. Ko.lu проп.lаlпu
зdiйснюеmься бюdжепною успановою з 2 ] .02.2 2 по 21 .0 3,2 2 року? (oKpe,tto

показнuкu лiчuJльнuка на 01.03.22р. не знiмалuся) 0933845064

Порядок визначае початковий перiод посл}т якi пiдлягають компенсацii з

0|.03.2022 та розрахову€ться за календарний мiсяць. Необхiдно здiйснити
пропорчiйний розрахунок за к€rлендарний мiсяць та надати piшoм з копiсю
Itлатiжного доручення примiрник акту, складений внутрiшньою спецiально
створеною комiсiею з залученням представника ОМС та узгодити його з

пiдприемством, що нада€ вiдповiдну комунальну послугу. В такому aKTi мае бути
пiлrверджено обсяг комунальноi послуги використаний в мiсячний псрiо-r
перебування ВПО, що передуе звiтному а також BapTicTb цiсi послуги.
Орiснтовний зр:вок акry :

Il.Чu поmрiбнuй якuйсь нормаmuвнuй dокуменm Bid opzaHiB мiсцевоzо
са,,uовряdування в якому зафiксованi KoMyHMbHi замаdu якi прuймаюmь
впо?

Прямоi зобов'язуючоi норми постанова не мiстить, однак в рамках
виконання доручення Прем'ср MiHicTpa Украiни щодо монiторинry ii виконання
- вести в ОМС ре€стр таких закладiв с необхiдним.

] 2.Чu ,моэtсеmе наdаmu бiльtu dеmальне роз'яснення по вiduлкоdуванню вуziппя?
HoBoyKpai'HcbKa ТГ Кiровоераdська обласmь.



документи пiдтвеРДЖУЮЧi придбання твердого палива (договiр, акт-
прийому передачi платlжне доручення) + примiрник акту, складенийвнутрiшньою спецIально створеною комiсiею з залJrченIlям представника Омсв якому пlдтверджусть ся, Iцо обсяг твердого палива був використаний в мiсячнийперlод перебування Впо , що переду€ звiтнопrу. !о акту необхiдно додати копiiплатlжних дор}rень, цо пlдтверджують сплату за куплений обсяг твердогопа[ива.

азок

l3.Чu моасуmь оmрч,лlаmч компенсацiю заореа н iзацii' я Ki наd аюm ь прuхu с по к ?
КОЛtУна-lьнi послу?ч pe.,tizititti

Hi. Постанова не по

l4.Якщо накпаdн
в себе баzаmо

ширюеться на TaKi заклади.

а на закупiвлю dpoB dля зlклаФl, якuй прuймае ВIIо вклtочасtHtaux заклаdiв, як рфрахоЕ)вапч вilшкоОування?
Постанова спрямо

послуг. , _-вана на вiдIцкодран}Iя 
фактично спожитих та опJIачених

.ДОКУменти л|дlggлриiiоф 
"й;;";;:';"iУРui 

Пр"дбчння тЕ
tsнутрIuIньою.п...i-.uiu]lт", rЙ;;i'#i'tsеРДОГО ПаЛива (договiр. акт-
s яlому пiдтверджустu""' ,:]_"ol."o; i";;;; ,'. 

ПРИМiРНИК аКТУ, складений
l rерlод перgбування в пj 

Ц,ОлоО.". .".iд;; ;;;*ryеННЯМ 
ПРеДСтавника омс.

]Iлатlжних доручень, *], *Ч"_ 
п.р.оучБlr"'о;.::'О'" ВИКОРИСТаний в Miqяqllдfi

ПаJIиваорiJ"ТJ""Ти"lrЖ,:ffi:,;;;;;Н:#";Тi"ННТ.;:^;;:r;j*



I5.Ко,uпенсацiя eHepzoHocii'B ком.пidпр. mа закпаdам освimu. Заява tta

оmрш|tання компенсацii' по Посm Nр2б ] поdаеmься odutt раз чч ,||оэlсltа

dекiлька раз t,lo поmребi (tliсля оп.паmu)?

Зазначене питання чiтко визначене п.3 змiн до постанови Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 11.03.2022 р. JE 2б1 <Про затвердження Порядку та умов наданIlя
компенсацii мiсцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються
пiд час розмiщення тимчасово перемiщених осiб, у перiод военного стану)
внесеними постановою КМУ вiд 29 березня 2022 р. Ns З88).

]6.Чu с механiзм колvпепсацii' релiziйнuм zpoMaOaM якi прuймаюmь ВПО?
Hi.

] 7. Нововолuнська ТГ Чu поmрiбнuй якuйсь нормапuвнuй dокуменm Bid орzанiв
лliсцевоео саtловряdування в якоllу зафiксованi KoMyHMbHi зсttспаdtl якi
прuй-uаюmь ВПО?
Рiшенням, або повiдомленrrям ОМС про те що вiдповiдний заклад
зарезервовано для розмiщення ВПО та BiH фактично приймае ВПО у
звiтнойу мiсяцi.

18.Чu може оmрuJуrаmu компенсацiю, якLцо эrcumлове прuмiчlення нсuежumь
юрuduчнiй особi?

Питання не € предметом даноi постанови

] 9, Нововолuнська ТГ Чu поmрiбнuй якuйсь нормаmuвнuй ёокуменm Bid opzaHiB
мiсцевоzо салtовряdування в якому зафiксованi комунальнi заlо.tаdч якi
прuйuаюmь ВПО, dля оmршфlання компенсацii' зzidно Посmановч КМ)' Bid
11 березня 2022 р. Ns 2бl?

Рiшенням, або повiдомленням
зарезервовано для розмiщення
звiтному мiсяцi.

омс про те що вiдповiдний заклад
ВПО та BiH фактично приймас ВПО у

20.Чи вiдшкодовуються за комун.rльнi послуги релiгiйним органiзацiям якi
прихистили ВПО?

Hi



2 ] . Нововолuнська ТГ. Чu поmрiбнuй якuйсь нормаmчвнuй dоку.ченm Bid

opeaHiB мiсцевоzо самовряdуваннrt в якому зафiксованi KoMyHa,tbHi заюtаdч

якi прuЙ,vаюmь ВПО, dля оmршмання компенсацii' зеidно Посmановu КМУ
Bid l I березня 2022 р. Ns 261?

Рiшенням, або повiдомленням
зарезервовано для розмiшення
звiтному мiсяцi.

ОМС про те що вiдповiдний заклад
ВПО та BiH фактично приймас ВПО у

2 2. Мuколаi|вська MicbKa pada, Пumаttня по Посmшювi 2б]. Чu вхоdяпlь

вumраmu tю жumловi послуzu dо вuплаm за розмiulення ВПО?

Виключний перелiк комунiLпьних послуг передбачено п,2 постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11.03.2022 р. ]ф 261 <Про затвердження Порядку
та yN{oB надання компенсацii мiсцевим бюджетам на оплату комунiшьнI{х послуг,
що надаються пiд час розмiщення тимчасово перемiщених осiб, у перiол воснного
стану> (зi змiнами вiд 29 березня 2022 р. NЪ З88)

23'Що посmановu 26l , олlлапу за споэlсumi енерzоносii'провеdено в березнi, tцоб

не реесmруваmч заборzованосmi, колu можна поdаваmu заявку на
вidшкоdування?

24.Пumання: Чu лtаюmь право на вiOtлкоdуваttня комунальнuх послуе закпаdч
освimu, якlцо вонu ()umячi саdочкu, tuколu) прuйltалu ВПО mранзutполt
проmя2ом ycbozo березtв, mобmо люdu прui'эrcdасалч па ночувалu, эtсu;tч Bid
] dо 5, або l0 dHiB, а dалi iхалu на захid YKpai'Hu, або закорdон. Yci ВПО
реесmрувмuсь у вiddiлi соцiапьноzо захuсmу epoMadu, операпuвtti dali
переdаваluсь в обласmь у вuzляdi mаблuцi.
Так, якщо такий заклад вiдповiдас визначенням наведеним у п.1 Порялку
затвердженому постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл 11.0З.2022 р.
J\Ъ 261 <Про затверджевня Порядку та умов надання компенсацii мiсцевим

Вiдшкодування вiдбуваеться за фактично спожитi послуги за календарltий
мiсяць починаючи з 01.03.2022. Термiни подання заявок передбаченi п.3
постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 29 березня 2022 р. Nэ 388 <Про
внесення змiн до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 1 l березня 2022 р. .,\&

261))

https://www.kmu. gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-
rninistriv-trkrayini-vid- l l -Ьеrеzпуа-2022-r-26 l -388



бюджетам на оплату комунiu]ьних послуг, що надаються п iд

розмiщення тимчасово перемiщених осiб, у перiод военного стану)
змiнами вiд 29 березня2022р. Nэ З88):

ttlIc

(зi
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Nliнi(r{:рсIво розвиrку
громад та територiй Украiни

Anrcpi.lTгvi Ёiй дitя отримання kомrrенсацii мiсцевим
бiОДrkеТам на оплату l<ор,rvl-tапцlr14х raслi;, lцо
надаються пiд час безоплатного розмilцення
тимчасово перемiщених осa6 у перiод военного cтaнl

В iдчJkодовус мо
kомунальнl послуги

огАнlзАцlя роБоти мс

В УМОВАХ ВО€ННОГО СТАНУ

якдlяти прАцlвникАм
мlсцЕвого сАмоврядувАння,

ДЕПУТАТАМ МlСЦЕВИХ РАД,
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.Е. iд.. lнрЕгlоном
ро3,ясн Ен ня опуБл lKoBAHo

)

обласнi вlйсьkовi
аДмiнiСтрацii | ,-": ,|,

3аяв 1 r,1, i |. 
'' 

.|' i l," ,

l.] ... .t] ".: вiд оргакiв
мiсцеаого самоарядува}lня

MiHicTepcTBo розвитку
громад та територiй Украiни

Орrан rrlсцaaоrо
саuо;рядlr!!ння отрим ус

kомпенсацirо

opraХ мlсцевоrо
самозрядуаання органirоgу€

ро :tM iцеr.l ii s т il a,lчасооо
поре Mlmsl{r! х осa6 не ба!l
lahладlr. пlдприсмстr.
уgгiно8 та орrахlзацlЛ

оraунrльfi оI форм}a зJracxocrl
на бс }l)плalн,й ocxoll I

lнформацiя про оплоту
kомунальни х поспуl

'l
+

Вiдпоslднхй заkпад, пiдприсмстао,
устаноаа ч}' орrанlfацiл kомухальноТ

фбрви власностi .,;l ;!::l!,: l!lr;]lliЁ

kомухальних поелуr iLi -'{] ,,,l ,]l!l.лil
..1 l. r :;.. )i,]., :}. ril,(.)a.,,,l,,i], r l,,.|r, У ЯkОМУ

булrr oтpxMaHl kомунальнi послуrи.
(наприkлад, оплатитя до 2о kOiтня 2о22

poky рахунkи за наданi kомуналькi
послуг.r у березнl 2О22 poky)

Орrах мiсцеsого самоврядуванхя

оплатй l до вtдповlдноl
обласхо| Bl ясьhоаоl адмl н iстрацll

встановленоi форми

-_-l

l

}il-

I

ъ
t

мiнрегiон узагальню€
iхформацiю, надаху

siйсьkоsими адмi11iстрацiп м и,
та,l l_",;
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резервного фонду
дерrkаано.о бюдrkету для
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] \ Мiнiстерстворозsитку

/ громад та територiй УкраIни

ОПЛАТА ЖКП ТА НАДАННЯ ЗАЯВОК l ПЛАТlЖОК ДО ОВА
зАявА

Еа отрIп!rання коvпенсаlliii на оплаry-. ко]!мrа-пьнttх посr}т, спожIIпп( у бупв;тях (гтрпмitпеннях),
на оплату коýý/на.пьЕ]lх пос-ц/г. спохlпllх у будiвлях (примiщеннях) комунашЕоi форlfll B,OacHocTi,

у якItх розлriщено пt}пlасово перемiщенlн осiб на безоп.патнiil ocHoBi

(назм TepBTopia:bHoi rporta:rи)

2022 року
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:{сьоrо
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\,сього
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(пi-rпBc) (irliцia]rt та прi1

' Разоlt iз зазначенцяN обсяr_1, спохllваllrя обов'язково ,азsачаaтьсл олtц|llц виttlру вiдповi:ноi xorl},Ea"]bнoi посJ}тц

ОВА забезпечуе зберiгання, в т.ч. в електронному виглядi, наданих пiдтвердних документiв щодо фактичноi
оплати комунальних послуг, що додаються Омс до заявки за вiдповiдний мiсяць

l5oprrgui5 шо:о прlr:6ання JpoB.
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пqх.rriшеввs
осiб

офяr * грlrвень оСк,яr + оСх:яr |\ rрввевь обсл r

Кiл bKicTb стовп цiв збiл ьшувати
вiдповiдно до кiлькостi комунальних

послуг (енергетичних ToBapiB)
придбаних вiдповiдного мiсяця

В одиницях вiдповiдно
до платiжних документiв
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ФормАт нмАння плАтlжок
Громади забезпечують оплаry ЖКП, надають пiдтверfнi документiв щодо оплати

комунальних послуг, разом iз наданням заявки ОМС за вiдповiдний мiсяць

r' Вiдповiдальнi працiвники ОМС сrворюють елекгроннi копiТ платiжних документiв, файли до 0,5 Мб кожен

,/ 3абезпечуе насryпний формат rрупування файлiв/папок:
r' папка з назвою обласri

7' Пiдпапка з назвою громади

/ пiдпапка з адресою об'екта розселення громадян
/ Пiдпапка виду комунальноi послуги

"/ Пiдпапка мiсяця (03.2022, О4.2О22,05.2022 iт.д.)

/ Фали з платiжками по цьому об'екry
r' Yci папки запаковують в apxiB. перейменовують у форматi мiсяць/область/громада, наприклад:

03_2022. BiH ни цька_обл.Жмеринська_ТГ.ziр

"/ .Щодають apxiB, а у разi вiдсутностi можливостi його надiслати (скажiмо через великий обсяг apxiBy)
посилання на вiдповiдну електронну папку iз завантаженим apxiBoM, до листа громади iз заявкоЮ на

вiдшкодування

Обласнi вiйськовi адмiнiстрацiТ додають до узагальненоТ iнформацii, що
нада€ться Мiнреriону, посилання на електронниЙ каталог iз електронними

заявками та електронними копiями платiжних документiв вiд громад

MiHicтepcт8o роз8итку
rромад та територiй Украiни
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зБlр тА нмАння звгдгноТ lнФормАцlТ по оБлАстl

ПорлковI!it
Hol,cp

повва llазвб

уставоsЕ'орrrяЬaцi пiiпрк ко,1 зйно з
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Адрсса бr,дiв,.li
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лepcvim.Hlcr ocio )
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(назва вrrду пал,lваi
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Вiнницька обласrь
1 Iер.fромада N91

1,1
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Мiнрегiон зводить iнформацiю зi Bcix областей, готу€ проект урядового рiшення
про надання компенсацii за вiдповiдниЙ мiсяць на пiдставi вiдповiдних заявок
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MiHicTepcT8o роз8итку
rромад та територiй УкраТни

Генеральний директор
Петрунiн !митро lгорович
,, +зВ0 98 006ВЗ93

Реrtuпiп D l @mi пrеgiоп. gov. ua

Вiнницька, Львiвська,
l

a
Тернопiльська,

держ. експертХерсонська, Хмельницька областi координу€
Ситюк AHToHiHa +380 66 ].1З0937, emai l : SytiukAA@ m i n region. gov. ua

la

flнiпропетровська, Закарпатська, 3апорiзька, Кiровоградська, lBaHo-

Франкiвська, МиколаТвська, Одеська, Чернiвецька областi - координу€ держ.
експер т Бчравльова Ляна , +380 93 47125З5, email: BuravlovaLV@minregion.gov.ua

Волинська, Житомирська, КиТвська, Луганська,
Черкаська, Чернiгiвська областi - координу€ держ.
+380 97 2066З10, email : Kirieieva@ minregion.gov.ua

PiBHeHcbKa, XapKiBcbKa,

експерт KipeeBa Цqтедt8,

ДИ РЕКТОРАТ ЕН ЕРГОЕФЕКТИ BHOCI|

lýý

a

Керiвник експертноТ групи БоЙкул Олександр. Олександрович,
+З80 50 700 4014, emai[: BoikutOo@minregion.gov.ua


