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КОМПЕНСАЦІЯ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Сума компенсації:

 

Обов'язкові умови
для отримання

Відсутність заборгованості 
за житлово-комунальні 
послуги у власника житла 

Безкоштовне 
проживання для ВПО
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2

3

Що має зробити власник_ця житла?

      Зареєструватися на сайті
«Прихисток» https://prykhystok.in.ua
(це може зробити й державний службовець) 

      Подати заяву в довільній формі напряму або 
через ЦНАП до виконавчого комітету місцевої 
ради про переселенців, які в них проживають, 
що містить ПІБ переселенців та документи, 
що посвідчують їхню особу

Власники житла, які безкоштовно приймають у себе переселенців з 
територій, на яких ведуться активні бойові дії, можуть отримати від 
держави компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF#Text

Переселенець_ка не має 
отримувати щомісячну 
допомогу ВПО для покриття 
витрат на проживання, в 
тому числі для оплати ЖКХ
(за Постановою 505) 

Наприкінці кожного місяця та не 
пізніше 5 днів до закінчення місяця 
власник_ця житла подає нову заяву 
(форма №1), де зазначає інформацію 
про кількість переселенців_ок та 
сукупну кількість днів їхнього прожи-
вання в помешканні протягом місяця, 
а також надає банківські реквізити 
для перерахування компенсації від 
держави.

 Протягом 5 днів органи місцевої влади можуть проводити перевірку кількості 
переселенців_ок та їхні дані, умови проживання, чи надано житло безкоштовно.

https://docs.google.com/document/d/1XpyrjlaGmeo6AGeoclDTnaeP9LtSUARk/editЗаява (форма №1)

Яка процедура для органу влади?
Виконавчий комітет місцевої ради збирає інформацію про всіх власників_ць житла, які 
розміщували в себе безкоштовно переселенців_ок та надає її на початку наступного місяця 
до обласної військово-цивільної адміністрації (форма №2). 

Обласна військово-цивільна адміністрація структурує інформацію по всім громадам та 
протягом 2 днів надсилає її до Міністерства розвитку та територій України (форма №3).

Міністерство розвитку громад та територій України узагальнює інформацію по всій Україні, 
здійснює підрахунки сукупного розміру компенсації, які держава має сплатити в розрізі 
місяця та готує проєкт висновку Кабінету Міністрів України. 

Уряд приймає рішення про компенсацію власникам_цям житла за попередній місяць. 
Державна казначейська служба України здійснює проплати.

Корисне тут: Постанова Кабінету Міністрів України № 333 від 19 березня 2022 року. 

Ця інфографіка стала можливою в рамках програми «Єднання заради дії», що впроваджується IREX разом з Благодійною організацією 
«Благодійний фонд «СТАБІЛІЗЕЙШЕН СУППОРТ СЕРВІСЕЗ» та за підтримки Державного департаменту США.


