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ДЕПАРТАМЕНТ «ЦЕНТР НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»  

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14, 

тел. 15-88, 096-097-15-88, 050-255-15-88 

cnap@kremen.gov.ua, www.cnap-kremen.gov.ua 

Режим роботи: 

понеділок з 08-00 до 17-00 

середа з 09-00 до 17-00 

вівторок, четвер з 08-00 до 20-00 

п’ятниця, субота з 08-00 до 16-00 
 

 

Призначення компенсації витрат власників жилих приміщень приватного житлового фонду,  що 

пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо переміщених осіб 

1.  Порядок та спосіб 

подання документів 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу; або 

уповноваженою особою, за пред’явленням документів, що 

посвідчують особу та повноваження. 

Документи подаються за місцем розташування жилого приміщення 

– на території Кременчуцької міської територіальної громади, а саме 

у м. Кременчуці, с. Потоки, с. Мала Кохнівка, с. Соснівка, с. 

Придніпрянське. 

2.  Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

1.  Заява встановленої форми. 

2. Документ, що посвідчує особу заявника (для пред’явлення). 

3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника 

(крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків, офіційно повідомили про це відповідному 

контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті) (для 

пред’явлення). 

4. Документ, що підтверджує право власності або користування 

житловим приміщенням (для пред’явлення). 

5. У разі подання документів представником власника - документ, що 

посвідчує особу представника та підтверджує повноваження (для 

пред’явлення). 

6. Інформація щодо реквізитів банківського рахунку (за стандартом 

IBAN) власника жилого приміщення. 

7. Копії довідок внутрішньо переміщених осіб всіх розміщених осіб 

(для пред’явлення). 
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Для заповнення заяви необхідна наступна інформація щодо всіх 

розміщених ВПО: 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків; 

- серія та номер паспорта громадянина України (для осіб, які 

досягли 14-річного віку); 

- серія та номер свідоцтва про народження дитини (для дітей до 14 

років); 

- контактний номер телефона. 

3.  Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

4.  Строк надання 

адміністративної послуги 

5 робочих днів 

5.  Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Встановлення факту надання у заяві недостовірної інформації. 

6.  Результат надання 

адміністративної послуги 

SMS-повідомлення  з зазначенням обсягу компенсації витрат 

власника жилого приміщення, що пов’язані з безоплатним 

розміщенням внутрішньо переміщених осіб або мотивована відмова. 

7.  Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу; або 

уповноваженою особою, за пред’явленням документів, що 

посвідчують особу та повноваження. 

8.  Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання 

адміністративної послуги 

1. Постанова Кабінету Міністрів України 

від 19 березня 2022 р. № 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 Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області від 02.05.2022 №573  

«Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове 

розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період 

воєнного стану». 

9.  Відповідальний за 

виконання 

Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області 

39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, 54.  

тел.: (0536) 73-94-61, 73-94-67 758684,  

E-mail: 34450973@mail.gov.ua 


