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Подання власниками жилих приміщень приватного житлового фонду відомостей про 

безоплатне тимчасове розміщення 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. 

Компенсація надається фізичним особам — громадянам 

України віком від 18 років, які є власниками житла або їх 

представниками, наймачами (орендарями) житла державної 

або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли 

спадщину, і безоплатно розміщували в цих приміщеннях 

внутрішньо переміщених осіб, крім членів своєї сім’ї у 

розумінні Сімейного кодексу України, для покриття 

понесених ними витрат, пов’язаних з розміщенням 

внутрішньо переміщених осіб. 

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. 

3. Документ, що підтверджує право власності або 

користування житловим приміщенням (для пред’явлення). 

4. У разі подання документів представником власника - 

документ, що посвідчує особу представника та підтверджує 

повноваження (у разі подання документів представником, 

для пред’явлення). 

5. Копії документів, що посвідчують особу, всіх розміщених 

внутрішньо переміщених осіб (за наявності). 

6. Копії довідок внутрішньо переміщених осіб всіх 

розміщених осіб (за наявності). 
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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 про прийняття відомостей 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  «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 


