
 Додаток 1  

до Порядку надання допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам 

(в редакції постанови КМУ вуд 01.07.2022 № 755) 
 До УСЗН Автозаводського/Крюківського району ДСЗН 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області 
  

ЗАЯВА  

про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам 

ЦНАПЕНКО ЦНАП ЦНАПОВИЧ 
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) 

 

Дата народження Номер телефону 

11.01.1941 0991111111 
  

Наявність статусу особи з інвалідністю  Так, з 01.01.2000 по 31.10.2024  

 (так/ні) 
 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта 

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), або відомості з відображень в електронній формі 

інформації, що міститься у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 

України або її спеціальний статус, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), або відомості з 

єДокумента, або номер та дата довідки, виданої центром надання адміністративних послуг, 

державним підприємством, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремленим 

підрозділом, територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, для громадян України, 

яких ідентифіковано згідно з відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої 

інформаційної системи ДМС 

1111133333 

Адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання на території адміністративно-

територіальної одиниці, звідки перемістилася особа Донецька обл., м.Бахмут, вул.Європецська, 

буд.44, кв.82 

Адреса місця, куди перемістилася особа Полтавська обл., м. Кременчук, Крюківський р-н, вулиця 

Івана Приходька, буд.13, кв.13 
 

Номер банківського рахунка для виплати 

допомоги (за стандартом IBAN) 
UA 123456789123456789123456789 

Відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою: 
 

Прізвище, власне ім’я, по батькові 

(за наявності) 

Дата 

народження 
Серія та номер свідоцтва про народження/паспорта 

ЦНАПЕНКО ЦНАПІК 

ЦНАПОВИЧ 
01.01.2014 

Свідоцтво про народження І-НО 333666, Артемівський ДРАЦС 

Донецької області, 02.02.2014, актовий запис №11 від 02.02.2014 

   

   

   

   
 

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості, які вплинули на надання допомоги, будуть перевірені згідно із 
законодавством. 
Я ознайомлений з умовами надання допомоги. 
Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до закону. 
   

19.10.2022    ЦНАПЕНКО ЦНАП ЦНАПОВИЧ 
(дата)  (підпис )  (ПІБ) 

     

 


