
      

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Від 22.04.2022                               м. Бурштин                                     №  190 

 

Про затвердження інформаційної  картки 

адміністративної послуги  

 

 

 Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Постанова КМУ 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 Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про адміністративні 

послуги», розпорядженням міського голови від 08.04.2022 № 164 «Про створення комісії з 

надання компенсації витрат власників жилих приміщень приватного житлового фонду, що 

пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо переміщених осіб»: 

 

 1. Затвердити інформаційну картку адміністративної послуги з призначення 

(визначення) обсягу компенсації витрат власника жилого приміщення, що пов’язані з 

безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб. 

 

 2. Здійснити розміщення інформаційної картоки адміністративної послуги з 

призначення (визначення) обсягу компенсації витрат власника жилого приміщення, що 

пов’язані з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб.на офіційному веб-сайті 

Бурштинської міської ради та у місцях здійснення прийому звернень та надання 

адміністративних послуг. 

 

 3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету міської ради Н.Кицелу. 

 
 

 

 

Міський голова                                                                                          Василь АНДРІЄШИН 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: 

 

Начальник відділу «ЦНАП»    _______________   С.Видай             «____» ______________ 2022 

 

 

 

Погоджено: 

 

 

Юридичний відділ           _______________     М.Михайлишин    «____» ______________ 2022 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів ради    ______________    В.Чуйко                «____» ______________ 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

«____» ____ 2022 року № ______ 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги з призначення (визначення) обсягу компенсації витрат 

власника жилого приміщення, що пов’язані з безоплатним розміщенням внутрішньо 

переміщених осіб 

Бурштинська міська рада 

Виконавчий комітет 

комісія з надання компенсації витрат власників жилих приміщень приватного 

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

переміщених осіб 

_______________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання 

адміністративних послуг) 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги  

та/або центру надання адміністративних послуг 

1 Місцезнаходження  77111, Івано-Франківська область, місто Бурштин, 

вулиця Січових Стрільців, 15 

Центр надання адміністративних послуг   

2 Інформація щодо 

режиму роботи  

Понеділок8:00 - 20:00 

 Вівторок– Четвер:  8:00 - 17:00 

П’ятниця:  8:00 - 16:00 

Субота: 08:-15:00 

Перерва:  12:00 - 12:45 

Вихідні дні:  неділя, святкові та неробочі дні 

3 Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної 

пошти та веб-сайт  

(03438) 46-010 

e-mail: cnap.burshtyn@gmail.com 

mailto:cnap.burshtyn@gmail.com


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

Закон України «Про звернення громадян» 

Закон України «Про адміністративні послуги» 

5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова КМУ 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» 

6 Акти органу місцевого 

самоврядування, що 

регулюють порядок та 

умови надання послуги 

Розпорядження міського голови від 08.04.2022 № 164 «Про 

створення комісії з надання компенсації витрат власників жилих 

приміщень приватного житлового фонду, що пов’язані з 

безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо 

переміщених осіб» 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Звернення засновника (засновників), або уповноваженої 

ним (ними) особи, або керівника державного органу, органу 

місцевого самоврядування, або уповноваженої ними особи  

(далі – заявник) 

8 Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

1 етап. Розгляд заяв, щодо розміщення внутрішньо 

переміщених осіб у жилому приміщенні на території 

Бурштинської територіальної громади. 

Власник жилого приміщення зобов’язаний не пізніше 

наступного дня з дня розміщення внутрішньо переміщених 

осіб подати*: 

1.Заяву встановленого зразка. 

2. Паспорт громадянина України власника жилого 

приміщення. 

3.Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

власника жилого приміщення. 

4.паспорти громадян України внутрішньо переміщених 

осіб. 



5. Свідоцтво про народження внутрішньо переміщених осіб. 

6.Реєстраційні номери облікових карток платників податків 

внутрішньо переміщених осіб. 

2 етап. Припинення або зміни в кількості розміщення 

внутрішньо переміщених осіб. 

Власник жилого приміщення зобов’язаний в день 

припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб 

подати*: 

1.Заяву встановленого зразка. 

У випадку збільшення кількості внутрішньо переміщених 

осіб в жилому приміщенні, необхідно пред’явити документи, 

що підтверджують особу та номери облікових карток 

платників податків. 

3 етап. Визначення обсягу компенсації витрат власника 

жилого приміщення, що пов’язані з безоплатним 

розміщенням внутрішньо переміщених осіб. 

Власник жилого приміщення не пізніше п’яти днів з дня 

закінчення звітного місяця подає*: 

1.Заяву встановленого зразка. 

* Реєстрація заяв та прийом документів здійснюється 

адміністраторами за умови пред’явлення власником жилого 

приміщення адміністратору документу, який підтверджує 

право власності на жиле приміщення в якому розміщуються 

внутрішньо переміщені особи. 

9 Спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

Оригінали документів пред’являються заявником особисто 

або уповноваженою особою по нотаріально посвідченій 

довіреності в ЦНАП та після сканування адміністратором 

ЦНАПу повертаються суб’єкту звернення. У разі відсутності 

оригіналів документів у внутрішньо переміщених осіб, 

пред’являються копії вищевказаних документів. 

 При пред’явленні документів по довіреності необхідно 

надати для сканування оригінали довіреності та документів, 

що посвідчують особу на яку оформлена довіреність. 

Заява подається в паперовій формі або засобами 

електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням 

вимог Законів України « Про електронні документи та 

електронний документообіг» та «Про  електронні довірчі 

послуги» із зазначенням  всіх обов’язкових реквізитів з 



використанням кваліфікованого електронного підпису. 

**Подача зави 3 етапу подається в присутності власника 

жилого приміщення та внутрішньо переміщених осіб, 

вказаних в заяві для підтвердження їх підпису. 

10 Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

11 Строк надання 

адміністративної послуги 

5 робочих днів після подання зави про отримання 

компенсації. 

12 Перелік підстав для 

відмови  

1.Відсутність повного пакету документів. 

2.Недостовірність інформації зазначеної в документах. 

3.Встановлення невідповідності осіб, кількості розміщених 

осіб, кількості людино-днів даним, зазначеним у заяві. 

   4.Неналежним чином оформлена заява. 

14 Результат надання 

адміністративної послуги 

Повідомлення про визначення обсягу компенсації витрат 

власника жилого приміщення, що пов’язані з безоплатним 

розміщенням внутрішньо переміщених осіб та включення в 

перелік осіб, які претендують на отримання компенсації. 

Мотивована письмова відмова.  

15 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Повідомлення або вмотивовану письмову відмову заявник 

отримує у ЦНАП особисто або через уповноважену особу на 

підставі нотаріально посвідченої довіреності. 

* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість 

подання таких документів в електронній формі 

 

 

 

 


