
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

   05.05.2022                                              м.Ковель                                                № 95-р 

Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від
19.03.2022 № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове
розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного

стану» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
29.04.2022 № 490 

Керуючись  пунктами 1  та  20  частини  4  статті  42  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні» з метою упорядкування механізму взаємодії
між  структурними  підрозділами  виконавчого  комітету  під  час  опрацювання
документів, що є підставою для надання компенсації витрат власників жилих
приміщень  приватного  житлового  фонду  на  території  Ковельської  міської
територіальної громади, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням
внутрішньо  переміщених осіб,  які  перемістилися  у  період  воєнного  стану,  в
тому числі  на  оплату житлово-комунальних послуг,  відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 «Про затвердження Порядку
компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які
перемістилися  у  період  воєнного  стану»  із  змінами,  внесеними  постановою
Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 490 (далі – постанова № 333) та
рішення  виконавчого комітету  міської  ради  від  01.04.2022  №  116  «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 у
Ковельській міській територіальній громаді» (далі - рішення №116):

1. Управлінню «Центр надання адміністративних послуг» (Ольга Чайка):
під час реєстрації заяв на отримання компенсації та прийняття документів,

визначених постановою № 333 та рішенням № 116, здійснювати ознайомлення
осіб,  що  розмістили  внутрішньо  переміщених  осіб,  з  умовами  отримання
компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які
перемістилися у період воєнного стану (далі - компенсація);

в день прийняття від осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб,
заяв про отримання компенсації та інших документів, визначених постановою
№  333  та  рішенням  №116,  передавати  їх  до  відділу  обліку,  розподілу  та
приватизації житла.

2.  Протягом  строку  розгляду  заяви  забезпечити  проведення  перевірки
наведених у заяві відомостей. З цією метою уповноважити:



відділ обліку, розподілу та приватизації житла (Ніна Іваненко) проводити
звірку  інформації,  наведеної  у  заяві,  з  інформацією,  наданою до виконавчих
органів  міської  ради  при  реєстрації  внутрішньо  переміщених  осіб  та  їх
заселенні/виселенні;

управління  капітального  будівництва  та  житлово-комунального
господарства  (Сергій  Дудка)  здійснювати  телефонне  опитування  внутрішньо
переміщених  осіб,  а  також  у  разі  потреби  відвідування  місця  проживання
внутрішньо переміщених осіб з метою перевірки факту такого розміщення, його
безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, підтвердження
соціального  статусу  особи,  а  також  перевірки  поданих  паперових  та
електронних документів. 

Підтвердити  соціальний  статус  особа  може  пред’явивши  відповідні
документи, які підтверджують її приналежність до вразливих груп населення,
зокрема  довідки  з  медичних  установ,  органів  державної  влади,  зокрема
соціальних органів, відповідні посвідчення тощо.

Уповноваженим  виконавчим  органам  виявлені  факти  надання  в  заяві
недостовірної інформації оформляти актом довільної форми, який не пізніше
наступного дня після закінчення строку розгляду заяви передавати до відділу
обліку, розподілу та приватизації житла.

3. Відділу обліку, розподілу та приватизації житла (Ніна Іваненко):
за  результатами перевірки узагальнювати надану  у заявах інформацію у

переліки осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяву про
отримання компенсації витрат за формами згідно з додатками 2 і 3 до постанови
№ 333 (далі – перелік 2 і 3), визначати обсяг та джерела компенсації та подавати
переліки  2  і  3  до  Волинської  обласної  військової  адміністрації  до  12  числа
місяця, що настає за звітним;

надавати  до  15  числа  місяця,  що  настає  за  звітним,  до  відділу
бухгалтерського  обліку  і  звітності  перелік  3  для  проведення  нарахування  та
перерахування  компенсації  особам,  що  розмістили  внутрішньо  переміщених
осіб.

4.  Відділу  бухгалтерського  обліку  і  звітності  (Людмила  Троцюк)
виплачувати  компенсацію  особам,  що  розмістили  внутрішньо  переміщених
осіб, за зазначеними в переліку банківськими реквізитами до кінця місяця з дня
закінчення  звітного  місяця  за  умови  виділення  коштів  для  надання  такої
компенсації,  а  також складати  та  подавати  фінансову,  бюджетну  і  податкову
звітність в установленому законодавством порядку. 

5. Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на  заступника
міського голови Віктора Жигаревича.

Міський голова                                                                    Ігор ЧАЙКА
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