
 
 

 

  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
04.05. 

 
20 

 
22 

 
р. 

        
            м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
213 

 
 
Про визначення розпорядника нижчого рівня за бюджетною програмою 
7781700 «Компенсація витрат власникам жилих приміщень приватного 
житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях 
внутрішньо переміщених осіб» 
 

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 
Указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні», № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 298-р 
«Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету», постанови 
Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 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»  та наказу 
Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407 «Про 
затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за 
витратами», який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 
року за № 130/22662 (зі змінами),  
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Визначити та включити до мережі розпорядником нижчого рівня 

Комишуваську селищну раду Запорізького району Запорізької області, якій 
спрямовуються кошти з резервного фонду державного бюджету для 
забезпечення компенсації витрат власникам жилих приміщень приватного 
житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо 
переміщених осіб. 

 
 2. Відділ фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації 
перерахувати кошти, виділені з резервного фонду державного бюджету за 
бюджетною програмою 7781700 «Компенсація витрат власникам жилих 
приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих 
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приміщеннях внутрішньо переміщених осіб» Комишуваській селищній раді 
Запорізького району Запорізької області. 
 
 3. Комишуваську селищну раду Запорізького району Запорізької області:  
 1) надавати інформацію до Департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації щодо 
стану виплат компенсації власникам жилих приміщень приватного жилого 
фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо 
переміщених осіб щомісяця до 05 числа місяця наступного за звітним; 
 2) подати до 15 грудня 2022 року до Департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації звіт 
про використання коштів, виділених згідно з розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 298-р «Про виділення коштів з 
резервного фонду державного бюджету». 

 
4. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

Запорізької обласної державної адміністрації: 
1) узагальнювати та надавати протягом двох робочих днів до Міністерства 

розвитку громад та територій  України інформацію за формою 3 до Порядку 
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; 

2) надавати до відділу фінансового забезпечення апарату 
облдержадміністрації необхідну інформацію для формування мережі 
розпорядників нижчого рівня, яким спрямовуватимуться кошти з резервного 
фонду державного бюджету для забезпечення компенсації витрат власникам 
жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в 
цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб; 

3) подати до 25 грудня 2022 року відділу фінансового забезпечення апарату 
облдержадміністрації звіт про використання коштів, виділених згідно з 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 298-р 
«Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету». 

 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату облдержадміністрації Зінаїду Бойко. 
 
 
 
Голова обласної державної 
адміністрації, начальник 
військової адміністрації                         Олександр СТАРУХ 
 
 
 


