
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 07.10. 2022 року  № 209
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 вересень 2022 року згідно з
додатками 4,5 .

2. Подати переліки 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 вересень 2022 року
у Івано-Франківську обласну військову адміністрацію згідно з вищевказаними
додатками 4,5

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

Селищний  голова                                            Василь  Саноцький



Додаток 4
до Порядку

ПЕРЕЛІК
осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат

(за рахунок коштів міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських об’єднань)

_ Більшівцівська селищна рада______________________________
(найменування органу)

за вересень 2022 року

Поря
д-

ковий
номе
р

Прізвище, власне імʼя, по
батькові (за наявності)
особи, що розмістила

внутрішньо переміщених
осіб, контактний номер

телефона

Реєстраційний номер
облікової картки

платника податків або
серія (за наявності) та

номер паспорта
громадянина України і
унікальний номер
запису в Єдиному

державному
демографічному

реєстрі (за наявності)*

Номер банківського рахунка для
перерахування суми компенсації

(за стандартом IBAN)

Інформація
про кількість
внутрішньо
переміщених

осіб

Соціальний статус
внутрішньо

переміщеної особи або
її належність до
вразливої групи

населення

Інформація про
кількість

людино-днів,
протягом яких
здійснювалося
розміщення

Обсяг витрат,
що підлягає
компенсації,

усього

1
Макар Валентина

Зіновіївна
0973306998

2458104249 UA
953052990000026209871195045 4 Четверо осіб 88 1299.76

2
Гаврилюк  Наталія

Михайлівна
0686490596

3163405847 UA
043365030000026202500064567 4

Четверо осіб,
Громадяни

старшого віку
120 1772.40

3
Єфтимовський

Дмитро Харлампович
0958605253

1833913011 UA
913052990000026203679820723 1

Пенсійного віку
Громадяни

старшого віку
30 443.10

4
Маслій Півонія

Захарівна
0982002785

1291105143 UA
683052990262046400932029488 4

Четверо і більше
осіб, Громадяни
старшого віку

120 1772.40

5
Луців Галина
Зеновіївна
068269366

2748315225 UA
803052990000026201690617768 4

Особи з
інвалідністю,
четверо осіб

120 1772.40

6 Макеєв Микола 3664407875 UA 7 Четверо і більше 210 3101.70



Поря
д-

ковий
номе
р

Прізвище, власне імʼя, по
батькові (за наявності)
особи, що розмістила

внутрішньо переміщених
осіб, контактний номер

телефона

Реєстраційний номер
облікової картки

платника податків або
серія (за наявності) та

номер паспорта
громадянина України і
унікальний номер
запису в Єдиному

державному
демографічному

реєстрі (за наявності)*

Номер банківського рахунка для
перерахування суми компенсації

(за стандартом IBAN)

Інформація
про кількість
внутрішньо
переміщених

осіб

Соціальний статус
внутрішньо

переміщеної особи або
її належність до
вразливої групи

населення

Інформація про
кількість

людино-днів,
протягом яких
здійснювалося
розміщення

Обсяг витрат,
що підлягає
компенсації,

усього

Андрійович
0672998615

103052990262036400936120746 осіб

7
Боднар Галина
Євстахівна 2458003386

UA
753052990262036400936210465 2 Громадяни

старшого віку 40 590.80

8
Лабенський Іван
Степанович
0972341378

2502415114 UA
563052990000026207681432484 9

Вдова ,четверо і
більше осіб,
громадяни

старшого віку

241 3559.57

9
Данилюк Мирон
Васильович
0975453875

2131404696 UA
463255700000000262091121653 4

Четверо і більше
осіб, Громадяни
старшого віку

120 1772.40

10
Дмитрів Тетяна
Миколаївна
0969513558

2226718342 UA
803052990000026205749596736 3

троє і більше
осіб,людина
похилого віку

90 1329.30

11
Федишин Ірина
Олександрівна

0978320952
3315107427 UA

1230529900000262036945934993 3

Інвалідність з
дитинства,
громадяни
похилого віку

90 1329.30

12 Криса Адріана
Андріївна 3615308228 UA

893365030000026201501009209 4 Громадяни
старшого віку 120 1772.40

13
Кухарський Андрій

Петрович
0683388396

3251107793 UA
793365030000026201506317714 4 троє і більше осіб, 120 1772.40

14 Шаварський
Володимир  Іванович 1279806157 UA

083052990262066400932710023 3 троє і більше осіб, 90 1329.30



Поря
д-

ковий
номе
р

Прізвище, власне імʼя, по
батькові (за наявності)
особи, що розмістила

внутрішньо переміщених
осіб, контактний номер

телефона

Реєстраційний номер
облікової картки

платника податків або
серія (за наявності) та

номер паспорта
громадянина України і
унікальний номер
запису в Єдиному

державному
демографічному

реєстрі (за наявності)*

Номер банківського рахунка для
перерахування суми компенсації

(за стандартом IBAN)

Інформація
про кількість
внутрішньо
переміщених

осіб

Соціальний статус
внутрішньо

переміщеної особи або
її належність до
вразливої групи

населення

Інформація про
кількість

людино-днів,
протягом яких
здійснювалося
розміщення

Обсяг витрат,
що підлягає
компенсації,

усього

0950589552

15
Корпан Іван
Ярославович
0975729824

2429402152 UA
593052990000026208862851593 2

член сім’ї
загиблого

захисника України
47 694.19

16
Гаврилів Михайло

Петрович
0680552708

1948704195 UA
353052990000026203741930831 3 троє і більше осіб 60 886.20

1706 25197.62

Селищний голова
(найменування посади)

___________________
(підпис)

Василь САНОЦЬКИЙ
(ініціали (ініціал власного імені) 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.

{Додаток 4 в редакції Постанов КМ № 490 від 29.04.2022, № 977 від 30.08.2022}



Додаток 5
до Порядку

ПЕРЕЛІК
осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат

Більшівцівська селищна рада______________________________
(найменування органу)
за вересень 2022 року

(місяць)

Поряд-
ковий
номер

Прізвище, власне
імʼя, по батькові

(за наявності)
особи, що
розмістила
внутрішньо

переміщених осіб

Реєстраційний номер
облікової картки

платника податків або
серія (за наявності) та

номер паспорта
громадянина України і
унікальний номер
запису в Єдиному

державному
демографічному

реєстрі (за наявності)*

Номер банківського
рахунка для

перерахування суми
компенсації

(за стандартом IBAN)

Інформація
про

кількість
внутрішньо
переміщени

х осіб

Інформація
про

кількість
людино-
днів,

протягом
яких

здійснювал
ося

розміщення

Обсяг витрат, що підлягає компенсації

за рахунок
коштів

державного
бюджету,
зокрема

резервного
фонду

за рахунок
коштів
місцевих
бюджетів

за рахунок коштів
підприємств, установ та
організацій незалежно від

форми власності,
іноземних держав,
добровільних

пожертвувань фізичних і
юридичних осіб, інших не

заборонених
законодавством джерел

за рахунок
коштів

міжнародних
організацій,
благодійних
організацій та
громадських
об’єднань

1

Возняк
Євстахія
Василівна

0685253902

1442662821
UA

153052990262096
400915548224

2 60 886.20

2
Клюба   Тетяна
Василівна

0962736626
3656102382

UA
453052990000026

204746932907
2 44 649.88

Усього 104 1536.08

Селищний голова
(найменування посади)

___________________
(підпис)

Василь САНОЦЬКИЙ
(ініціали (ініціал власного імені) 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.

{Додаток 5 в редакції Постанов КМ № 490 від 29.04.2022, № 977 від 30.08.2022}




