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Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам 

 

1.  Порядок та спосіб 

подання документів 

Особисто, за пред’явленням документів, що посвідчують 

особу або уповноваженою особою/законним представником  

за пред’явленням документів, що посвідчують особу та 

підтверджують повноваження. 

Неповнолітня дитина має право самостійно звернутися за 

призначенням допомоги. 

Заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка 

прибула без супроводження законного представника, може 

подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, 

повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, 

у яких проживає (перебуває) дитина. 

Документи подаються за місцем фактичного проживання 

отримувача послуги. 

 

Допомога надається особам, які перемістилися з 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим 

і м. Севастополя, а також території адміністративно-

територіальної одиниці, де проводяться бойові дії та що 

визначена в переліку адміністративно-територіальних 

одиниць, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2022 р. № 204. 

 

Починаючи з травня 2022 р. допомога надається 

внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим 

і м. Севастополя, території територіальних громад, що 

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або 

які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), 

а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло 

зруйноване або непридатне для проживання внаслідок 
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пошкодження, за умови подання до 20.05.2022 заявки на 

відшкодування відповідних втрат, зокрема, через Єдиний 

державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або 

за умови подання органами місцевого самоврядування 

документального підтвердження факту пошкодження/ 

знищення нерухомого майна таких осіб унаслідок бойових 

дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою 

агресією Російської Федерації. 

 

2.  Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

1. Заява (затвердженої форми).  

2. Паспорт громадянина України (при відсутності можуть 

подаватися документи, що посвідчують особу та 

підтверджують громадянство України, а також місце 

реєстрації або документ, що посвічує особу та підтверджує її 

спеціальний статус) (оригінал/цифровий документ). * 

3. Відомості щодо задекларованого/зареєстрованого місця 

проживання на території адміністративно-територіальної 

одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день 

виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення 

(оригінал/цифровий документ. * 

4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, офіційно повідомили про це 

відповідному контролюючому органові і мають про це 

відмітку в паспорті) (оригінал/цифровий документ). *  

5. Свідоцтво про народження для малолітніх дітей 

(оригінал/цифровий документ). * 

6. Довідка медико-соціальної експертної комісії про 

встановлення інвалідності (у разі встановлення інвалідності) 

(оригінал/цифровий документ). * 

7. Інформація щодо реквізитів банківського рахунку  

(за стандартом IBAN). * 

 

 Для пред’явлення. 

Перевірка відомостей, зазначених внутрішньо переміщеною 

особою у заяві, проводиться під час подання заяви шляхом 

звіряння з оригіналами документів або шерингу цифрових 

документів за допомогою застосунку «Дія». 

Внутрішньо переміщені особи несуть відповідальність за 

достовірність інформації, наданої для отримання допомоги. 

3.  Платність 

(безоплатність) 

надання 

адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

4.  Строк надання 

адміністративної 

послуги 

7 робочих днів, у разі повторного призначення за новою 

адресою до 30 днів 
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5.  Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

1. Із заявою звернулася особа, яка не є внутрішньо 

переміщеною особою. 

2. Інформація до заяви внесена не в повному обсязі. 

3. Інформація, яка внесена до заяви містить завідомо 

неправдиві дані. 

4. Допомога не надається внутрішньо переміщеним особам, 

які були обліковані як внутрішньо переміщені особи  

до 24 лютого 2022 р. у регіонах, що не включені до переліку, 

зазначеному в абзаці першому пункту 2 Порядку надання 

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, за 

винятком осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг.  

 

6.  Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Повідомлення про надання допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам або мотивована відмова.  

 

7.  Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто, за пред’явленням документів, що посвідчують 

особу або уповноваженою особою/законним представником  

за пред’явленням документів, що посвідчують особу та 

підтверджують повноваження. 

 

8.  Акти законодавства, 

що регулюють порядок 

та умови надання 

адміністративної 

послуги 

1. Закон України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб»; 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 

№ 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»; 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 

№ 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам»; 

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 06.03.2022 № 204-р «Про затвердження переліку 

адміністративно-територіальних одиниць, на території яких 

надається допомога застрахованим особам в рамках Програми 

«єПідтримка».   

 

9.  Відповідальний за 

виконання 

Управління соціального захисту населення Крюківського  

району Департаменту соціального захисту населення 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області, код ЄДРПОУ 05385878 

м. Кременчук, вул. І. Приходька, 90, тел./факс: (05366) 6-01-22 

E-mail: 05385878@mail.gov.ua 

 

  


