
                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
_______________2022 №___

Виконавчий  комітет Ковельської міської ради
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА (ІК 1317)

адміністративної послуги
  Компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо

переміщених осіб ( соціальний проект «Прихисток» )

Відділ обліку, розподілу та приватизації житла
виконавчого комітету Ковельської міської ради
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
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1. Інформація про 
управління “Центр 
надання адміністра-
тивних послуг” вико-
навчого комітету Ко-
вельської міської ра-
ди (далі-ЦНАП) 
(місце  подання 
документів та отри-
мання результату 
послуги):
місцезнаходження;
графіки роботи і при-
йому;
телефон, електронна 
адреса, офіційний 
веб-сайт

 Місцезнаходження: вул. Незалежності, 73, м. Ковель, 
Ковельський район, Волинська область, 45008

     Графік роботи:                    Графік прийому :
 Понеділок  8.00 - 17.15               Понеділок   8.00 - 16.00
 Вівторок     8.00 - 20.00               Вівторок     8.00 - 20.00
 Середа        8.00 - 17.15               Середа         8.00 - 16.00
 Четвер        8.00 -  17.15              Четвер          8.00 - 16.00
 П’ятниця    8.00 - 16.00               П’ятниця     8.00 - 15.00
Субота         8.00 -  15.00              Субота         8.00 - 14.00   
Без перерви на обід.
Неділя, дні державних свят-вихідні дні.
Телефон/факс: (03352)71719
Електронна пошта:  cnap.kowelrada.gov.ua 
Веб-сайт:www.kovelrada.gov.ua
Примітка: під час карантину графік роботи змінено.                          

2. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги, та 
вимоги  до них

1.  Оригінал  документу,  який  підтверджує  право  власності  на
жиле  приміщення, в  якому  розміщуються  внутрішньо
переміщені особи.
2.  Паспорт  громадянина  України  та  реєстраційний  номер
облікової картки платника податків -  власника (співвласників)
житлого приміщення.
3.Паспорта  громадян  України  або  свідоцтва  про  народження
внутрішньо переміщених осіб,  реєстраційні номери облікових
карток  платників  податків  внутрішньо  переміщених  осіб,  які
проживають у цьому житловому приміщенні.(У разі відсутності
оригіналів  документів  у  внутрішньо  переміщених  осіб,
подаються копії вищевказаних документів).
4.  Довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.
5.Довідка,  що містить банківські реквізити заявника для пере-
рахування  суми  компенсації.

3. Оплата Безоплатно.

4. Результат надання
послуги

Виплата компенсації.



5. Термін надання  
послуги 30 робочих днів

6. Підстави для відмови
у наданні послуги

Підставами для відмови є:
1. подання неповного пакету документів.
2.  встановлення невідповідності осіб, кількості розміщених осіб,
кількості людино-днів даним, зазначеним у заяві.

7. Акти законодавства  
щодо надання послу-
ги

1.Постанова Кабінету Міністрів від 19.03.2022 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».
2.Рішення  виконавчого  комітету  Ковельської  міської  ради  від
01.04.2022 року № 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».




