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УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 

м. ВАРАШ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

міського голови 

 

___   ________    2022 року                                             №______________

    

Про утворення робочої групи із  

здійснення контролю за отриманням 

компенсації витрат за тимчасове 

розміщення внутрішньо переміщених осіб 

 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 

року №333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове 

розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного 

стану» (зі змінами), керуючись пунктом 1, 19, 20 частини четвертої статті 42  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 
 

1. Утворити робочу групу із здійснення контролю за отриманням 

компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб 

№7100-КО-01 (додається). 
 

2. Затвердити Порядок роботи робочої групи із здійснення контролю за 

отриманням компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо 

переміщених осіб №7100-П-04 (додається). 
 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Романа 

ХОНДОКУ. 

 

 

  

     Міський голова                                                           Олександр МЕНЗУЛ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

               Розпорядження міського голови 

                     __ ______ 2022 року № _____________ 

 

Робоча  група  із здійснення контролю за отриманням компенсації витрат за 

тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб 

№7100-КО-01 

Хондока  

Роман Володимирович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 

голова робочої групи 

 

Осадчук 

Світлана Василівна  

директор департаменту соціального захисту 

та гідності виконавчого комітету Вараської 

міської ради, заступник голови робочої 

групи 

 

Винник  

Тетяна Олегівна 

головний державний соціальний інспектор  

сектору «Юридичний» департаменту 

соціального захисту та гідності  

виконавчого комітету, секретар робочої 

групи 

 

Члени робочої групи: 

 

Герасимчук    

Оксана Володимирівна 

 

 

Гавришкевич 

Микола Богданович 

 

Руднік  

Олександр Олексійович 

 

головний спеціаліст сектору «Реєстрація» 

відділу «Центр надання адміністративних 

послуг»  департаменту соціального захисту 

та гідності виконавчого комітету 

 

заступник начальника сектору  

превенції  Вараського районного відділу 

поліції (за згодою) 

 

староста  

Ярошик  

Ольга Вікторівна 

 

 

 

староста  
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Федорук 

Олександр Степанович  

                                                     

Гаврилюк                                                      

Олександр Володимирович     

 

Бойко   

Сергій Володимирович  

 

Ємельянов  

Ярослав Володимирович               

2 

 

староста  

 

 

староста  

 

 

староста  

 

 

староста  

 

 

 

 

Міський голова                                                         

 

 

 

          

    

 

 

 

     

 

 

Олександр МЕНЗУЛ               
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      ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Розпорядження міського голови 

                  _________ 2022 року № ___________ 

 

 

ПОРЯДОК 

роботи робочої групи із здійснення контролю за отриманням компенсації 

витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб  

 

№7100-П-04 

1. Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 №333 

"Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо 

переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану" (зі змінами), цей 

Порядок визначає механізм здійснення контролю за отриманням компенсації 

власниками житла за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб із 

складанням акта обстеження матеріально-побутових умов сім`ї. 

2. Власник житла, який  розмістив внутрішньо переміщених осіб  

зобов’язаний звернутися до депатаменту соціального захисту та гідності 

виконавчого комітету Вараської міської ради (далі-Департамент)  із заявою на 

отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо 

переміщених осіб. 

3. Протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви на отримання 

компенсації проводиться перевірка вказаних відомостей. Перебіг п’яти робочих 

днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви. 

4. Перевірка відомостей проводиться з відвідуванням (у разі потреби) 

місця розміщення внутрішньо переміщеної особи, зокрема з метою перевірки 

факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та 

умов їх проживання, паперових та електронних документів, що посвідчують 

особу, а також свідоцтва про народження внутрішньо переміщеної особи, 

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, документів, що 

підтверджують приналежність до вразливих груп населення або їх соціальний 

статус. 

5. До здійснення перевірок залучаються старости старостинських округів 

Вараської міської територіальної громади. 

6. Перевірка може проводитися у разі: 

6.1 Наявності офіційної інформації про можливу зміну внутрішньо 

переміщеною особою фактичного місця проживання/перебування без 
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повідомлення про це за місцем реєстрації внутрішньо переміщеної особи або за 

новим фактичним місцем проживання/перебування.                                      

6.2 Отримання інформації про зміну внутрішньо переміщеною особою 

фактичного місця проживання/перебування від структурного підрозділу 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 

Національної поліції України, органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, громадських об`єднань, волонтерських, благодійних 

організацій, інших юридичних і фізичних осіб. 

7. За відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем 

проживання/перебування представник робочої групи робить відповідний запис 

в акті обстеження матеріально-побутових умов сім`ї і залишає внутрішньо 

переміщеній особі повідомлення про необхідність протягом трьох робочих днів 

з`явитися у Департамент для проходження фізичної ідентифікації. 

8. Представники робочої групи протягом одного робочого дня передають 

акт обстеження матеріально-побутових умов сім`ї Департаменту. 

 

 

     Міський голова                                                           Олександр МЕНЗУЛ 
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