
 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ                                                                                             

  Про організацію роботи з компенсації витрат за тимчасове розміщення  

внутрішньо переміщених осіб у житлових приміщеннях приватного 

житлового фонду на території Арцизької міської територіальної громади. 

  

      Керуючись статтею 40, 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 9-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», Постановою 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», з метою визначення механізму надання компенсації 

витрат, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо 

переміщених осіб, виконавчий комітет  Арцизької міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

      1.Створити комісію з перевірки (верифікації) відомостей щодо місця 

розміщення внутрішньо переміщених осіб у складі згідно з додатком.  

      2. Відділу «Центру надання адміністративних послуг Арцизької міської 

ради»  та діловодам старостинських округів   забезпечити прийом заяв на 

отримання компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб  

та  передачу пакетів документів не пізніше п`яти днів з дня закінчення звітного 

місяця до відділу капітального будівництва, житлово-комунального 

господарства, архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою 

Арцизької міської ради  для подальшого опрацювання. 

       3. Головному спеціалісту-архітектору відділу капітального будівництва, 

житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, транспорту 

та благоустрою Арцизької міської ради сформувати  Реєстр та провести 

розрахунки сум компенсації з урахуванням кількості днів, протягом яких  

житлове приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщених осіб 

з дня розміщення, але не раніше дати включення до Єдиної інформаційної бази 

даних внутрішньо переміщених осіб інформації про розміщення внутрішньо 

переміщеної особи у відповідному житловому приміщені за умови відсутності 

заборгованості власника житлового приміщення за житлово – комунальні 

послуги. 

         4. Координацію роботи комісії покласти на начальника відділу 

капітального будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, 

містобудування, транспорту та благоустрою Арцизької міської ради 

         5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Проект  рішення 

підготовлений відділом 

соціального захисту населення 

 Арцизької міської ради 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2022-%D0%BF?find=1&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%8E+%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0#w3_2


 

Аркуш погодження до проекту рішення 

«Про організацію роботи з компенсації витрат за тимчасове розміщення  

внутрішньо переміщених осіб у житлових приміщеннях приватного 

житлового фонду на території Арцизької міської територіальної громади» 

 

 

Заступник Арцизького міського голови 

 

«___» __________ 2022 року     ____________  Оксана СТОЯНОВА 

 

 В.о.   Начальника  юридичного відділу Арцизької міської ради 

 

«___» __________ 2022 року     __________  Наталя СНІГИР 

 

 

Виконавець: 

Начальник  відділу соціального захисту населення Арцизької  міської  ради 

 

«_____»_________2022 року     ____________  Наталя КВАША 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Додаток  

                                                                                                           

                                                                                                    до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                    Арцизької міської ради 

                                                                                                     

                                                    СКЛАД 

комісії з перевірки (верифікації) відомостей щодо місця розміщення внутрішньо 

переміщених осіб 

Члени Комісії Посада 

Голова комісії Заступник міського голови Арцизької 

міської ради. 

Заступник голови комісії Начальник відділу капітального 

будівництва, житлово-комунального 

господарства, архітектури, 

містобудування, транспорту та 

благоустрою Арцизької міської ради 

Секретар комісїї Головний спеціаліст-архітектор відділу 

капітального будівництва, житлово-

комунального господарства, 

архітектури, містобудування, 

транспорту та благоустрою Арцизької 

міської ради  

Члени: Начальник відділу соціального захисту 

населення Арцизької міської ради 

 Начальник бюджетного відділу 

фінансового управління Арцизької 

міської ради 

 Головний спеціаліст юридичного 

відділу Арцизької міської ради 

 
 

 

 

 

 

 

 

                            

 


