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СКОРОЧЕННЯ:

Уповноважений орган
орган виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної 
в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації

ВПО  внутрішньо переміщена особа

Компенсація
 компенсація витрат за тимчасове розміщення ВПО, які 
перемістилися у період воєнного стану

Реєстр
Реєстр житлових приміщень, доступних для безоплатного 
розміщення внутрішньо переміщених осіб. 

Фізична особа
 громадянин України віком від 18 років, який є власником житла 
або її представником, наймачем (орендарем) житла державної або 
комунальної власності, спадкоємцем, який прийняв спадщину

Члени сім’ї

особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають 
взаємні права та обов'язки. Крім того, подружжя вважається сім'єю 
і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, 
лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших 
поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до 
сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Сім'я 
створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, 
а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не 
суперечать моральним засадам суспільства

Вразливі групи 
населення

особи з інвалідністю; особи, старші 60 років; одинокі матері; члени 
багатодітних сімей; члени сімей загиблих (померлих) захисників і 
захисниць України тощо.

Порядок
Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо 
переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану, 
затверджений постановою КМУ 333
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

На отримання компенсації мають право фізичні особи, які безоплатно розміщували у себе ВПО (крім 
членів своєї сім’ї).

Компенсація виплачується з метою покриття фізичним особам витрат, понесених ними у зв’язку 
з розміщенням ВПО та за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги (факт 
відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги особа, яка розмістила ВПО, підтверджує 
своїм підписом, що проставляється у заяві про отримання компенсації).

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких житлове приміщення 
надавалося для розміщення ВПО, з дня їх розміщення, але не раніше дати взяття на облік ВПО (дата 
видачі довідки).

За кожен день розміщення за кожну ВПО нараховується по 14 грн 77 коп.

приклад розрахунку: якщо 4 ВПО проживали 5 днів, то формула буде наступна: 

4 х 14,77 х 5 = 295 грн 40 коп.

Компенсація особам, які розмістили чотирьох і більше ВПО, а також осіб з-поміж вразливих груп 
населення виплачується за рахунок наявних коштів міжнародних організацій, благодійних організацій та 
громадських об’єднань у рамках домовленостей, узгоджених з Мінрегіоном, відповідно до узагальненої 
інформації, згідно з додатком 2 Порядку.
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ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ ОСОБИ, ЯКА РОЗМІСТИЛА ВПО 

1. Не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення ВПО необхідно подати заяву 
в довільній формі до уповноваженого органу за місцем розташування житлового приміщення. У 
заяві зазначити прізвище, ім’я та за наявності по батькові кожної з розміщених осіб. 

2. Внести інформацію про приміщення, доступне для безоплатного розміщення ВПО у відповідній 
адміністративно-територіальній одиниці та/або громаді, до веб-ресурсу «Прихисток».

3. Подати заяву (додаток 1) до уповноваженого органу за місцем розташування житлового приміщення 
не пізніше, ніж протягом 5 (п’яти) днів із дня закінчення звітного місяця. 

Також у день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості 
необхідно обов’язково подати в довільній формі заяву з інформацією про зміну переліку 
осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості в подальшому 
розміщувати ВПО у цьому приміщенні.

Заяву до уповноваженого органу можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. 

Під час подання заяви в паперовій формі фізична особа пред’являє:
• документ, що посвідчує особу; 
• документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням – або 

документ, що підтверджує повноваження представника власника. 

Під час подання заяви в електронній формі на електронну адресу, визначену уповноваженим органом,  
до заяви додаються електронні копії (фотокопії): 

• документа, що посвідчує особу, яка розмістила внутрішньо переміщених осіб; 
• документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням – або 

документа, що підтверджує повноваження представника власника.

Персональні дані особи, яка розмістила ВПО, за її згодою, можуть бути передані здійснювачу компенсації 
для здійснення компенсації за їхній рахунок.
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ДІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

1. Після отримання заяви від фізичної особи внести інформацію до веб-ресурсу «Прихисток» про 
приміщення, доступне для безоплатного розміщення ВПО у відповідній адміністративно-тери-
торіальній одиниці та/або громаді.

2. На підставі заяви від фізичної особи сформувати та внести зміни до реєстру. Крім того, реєстр 
формується на підставі відомостей, розміщених на веб-ресурсі «Прихисток».
Наявність відомостей про житлові приміщення у реєстрі не є обов’язковою умовою отримання 
компенсації особами, які розмістили ВПО.

3. Розглянути заяву протягом п’яти робочих днів з дня її отримання. Перебіг п’яти робочих днів 
розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви.
Протягом строку розгляду заяви уповноважені особи виконавчого органу сільської, селищної, 
міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації проводять 
перевірку наведених у заяві відомостей із відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення ВПО, 
зокрема з метою перевірки: 
• факту такого розміщення, його безоплатності; 
• кількості розміщених осіб та умов їхнього проживання; 
• паперових та електронних документів, що посвідчують особу, а також свідоцтва про народження 

ВПО; 
• довідки про взяття на облік ВПО; 
• документів, що підтверджують належність до вразливих груп населення або їхній соціальний 

статус.
Якщо за результатами перевірки встановлено факт надання у заяві недостовірної інформації, 
уповноважений орган приймає рішення про відмову у виплаті компенсації.

4. До 12 числа місяця, що настає за звітним періодом, уповноважений орган  за результатами 
перевірки узагальнює надану в заявах інформацію у переліки, визначає обсяг та джерело 
компенсації особам, які розмістили ВПО, та подає переліки до відповідної обласної військової 
адміністрації, Київської міської військової адміністрації. 

У свою чергу обласні військові адміністрації, Київська міська військова адміністрація протягом 
п’яти робочих днів після отримання переліків від виконавчих органів сільських, селищних, міських 
рад, районних в м. Києві держадміністрацій, відповідних військових адміністрацій надсилають 
узагальнену інформацію до Мінрегіону за формою, згідно з додатком 4 Порядку. Це робиться для 
опрацювання питання виділення фінансування із зазначенням інформації щодо виділення коштів 
з відповідного бюджету (джерела) та за формою, згідно з додатком 5 Порядку, до відповідної 
міжнародної організації, благодійної організації та громадського об’єднання – для здійснення 
компенсації за рахунок їхніх коштів.
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КОМПЕНСАЦІЯ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ: 

• державного та місцевих бюджетів (зокрема, резервного фонду бюджету);

• підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, іноземних держав та 
міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги;

• добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських 
об’єднань;

• інших не заборонених законодавством джерел у безготівковій формі за зазначеними в заяві 
банківськими реквізитами до кінця місяця з дня закінчення звітного місяця, за умови відсутності 
заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Міжнародні організації, благодійні організації та громадські об’єднання за результатами опрацювання 
отриманої від уповноваженого органу інформації виплачують компенсації особам, які розмістили ВПО, 
та інформують відповідні обласні військові адміністрації, Київську міську військову адміністрацію та 
Мінрегіон про обсяги здійснення такої виплати.

Виділення та використання коштів для надання компенсації здійснюється відповідно до постанови КМУ 
від 01.03.2022 р. №175 «Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного фонду 
бюджету в умовах воєнного стану». 


