
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 08.04. 2022 року  №  01-15/92
смт. Більшівці

Про визначення обсягів компенсації
витрат власників жилих приміщень

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 № 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», виконавчий комітет селищної ради вирішив :

1. Визначити обсяг компенсації витрат власників жилих приміщень, що
пов’язані з безоплатним розміщенням 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
Більшівцівській територіальній громаді за березень 2022 року згідно з
додатком.

2. Подати заяву на отримання компенсації 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
Більшівцівської селищної територіальної громади за березень 2022 року у
Івано-Франківську обласну військову адміністрацію згідно з вищевказаним
додатком.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови
Марію Бойчук.

Селищний  голова                                            Василь  Саноцький



Додаток 2

ЗАЯВА
на отримання компенсації 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,

Більшівцівсська селищна  рада ТГ
(назва територіальної громади)
за березень 2022 року

(місяць)

№

Прізвище, власне
імʼя, по батькові
власника жилого
приміщення

Реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків або
серія та номер

паспорта
громадянина
України*

Банківські реквізити
заявника для перерахування

суми компенсації

Інформація
щодо

кількості
внутрішньо
переміщених
осіб, що
тимчасово
розміщені

Інформація
щодо кількості
людино-днів,
протягом яких

жиле
приміщення

надавалося для
тимчасового
розміщення

Обсяг
витрат,
що

підлягає
компенса
ції, усього

1 Литвин Роман
Степанович 2786113855 UA363204780000026205921338818

Субрах.26205921338818.100102.980 8 8 118.16

2
Українець
Стефанія
Іванівна

1338913447 UA603052990000026207866657307 5 5 73.85

3 Грудзевич Ніна
Олексіївна 2634707685 UA123052990000026207737439524 4 4 59.08

4 Ходак Орися
Зеновіївна 2004220045 UA953052990000026209675243405 5 5 73.85

5 Олексин Надія
Петрівна 1795110044 UA043052990000026206670870445 4 8 118.16

Усього 443.10

Селищний голова
(найменування посади)

___________________
(підпис)

Василь  Саноцький
(ініціали та прізвище)

__________
*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і
мають відмітку у паспорті.


