
                                                                                     
                                                       УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

Від 08.04.2022                                           м. Бурштин                                                              № 164 

 

 

Про створення комісії з надання компенсації 

витрат власників жилих приміщень 

приватного житлового фонду, що пов'язані 

з безоплатним тимчасовим розміщенням 

внутрішньо переміщених осіб 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 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», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та з метою визначення обсягу компенсації витрат власника 

жилого приміщення, що пов'язані з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб 

1. Створити комісію з надання компенсації витрат власників жилих приміщень 

приватного житлового фонду, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням 

внутрішньо переміщених осіб  (додається). 

2.  Комісії з надання компенсації витрат власників жилих приміщень приватного 

житлового фонду, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо 

переміщених осіб,  надавати інформацію до 10 - го числа місяця, що настає за звітним 

засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України 

«Про електронні документи та елетронний документообіг» та «Про електронні довірчі 

послуги» до Івано-Франківської обласної військової адміністрації. 

3.   Центру надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради (С.Видай) 

здійснювати прийом заяв від власників жилих приміщень приватного житлового фонду  щодо 

приміщень приватного житлового фонду, доступних для безоплатного розміщення 

внутрішньо переміщених осіб на території Бурштинської територіальної громади. 

4.   Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка. 

 

  

Міський голова                                                      Василь АНДРІЄШИН                                                                                



СКЛАД 

 

комісії з надання компенсації витрат власників жилих приміщень приватного 

житлового фонду, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо 

переміщених осіб 

 

 

 

 

Володимир Чуйко  -  голова комісії, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

  

Надія Кицела  - заступник голови комісії, керуючий справами виконавчого комітету; 

 

Світлана Видай  - секретар комісії, начальник відділу «ЦНАП»; 

 

Світлана Коцур – член комісії, начальник відділу соціального захисту  населення; 

 

Галина Кедьо   - член комісії, головний спеціаліст бухгалтерської служби відділу 

соціального захисту населення; 

 

Андрій Пергельський  - член комісії, головний спеціаліст юридичного відділу; 

 

Марія Козар   -  член комісії, депутат міської ради, начальник відділу у справах сімї молоді і 

спорту. 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів    Володимир ЧУЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


