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Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг
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Місцезнаходження 
49068, м. Дніпро, вул. Трудова, 1А   (Новокодацький р-н)
49008, м. Дніпро, вул. Національної Гвардії, 5 (Чечелівський р-н)
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Інформація щодо режиму роботи 
Понеділок           08.00-17.00 
Вівторок            08.00-17.00
Середа               08.00-17.00
Четвер              08.00-17.00
П’ятниця          08.00-15.45
Перерва            12.00-12.45
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Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт 
Тел.063 343 48 04 (Новокодацький район)
Тел. 063 343 47 27 (Чечелівський район)
e-mail: right.uszn@dmr.dp.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
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Закони України
Закон України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 20.10.2014 № 1706-VII
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Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332 „Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” 
Умови отримання адміністративної послуги
6
Підстава для отримання 
Наявність чинної довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 
особи, задеклароване/зареєстроване місце проживання яких розташоване поза межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але такі особи:
- перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії;
- сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV квартал 2021 р. або за 2021 рік на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.
Допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Російською Федерацією території України, а також території адміністративно-територіальних одиниць, де проводяться бойові дії та що визначені в переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми «єПідтримка», затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204;
Допомога не надається внутрішньо переміщеним особам, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 р., крім осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, та осіб, які повторно перемістилися з тимчасово окупованої території Російською Федерацією території України, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) після 24 лютого 2022 року.
Починаючи з травня 2022 р. допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Російською Федерацією території України, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік, яких затверджено Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 № 75, а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 р. заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі ― Портал Дія), або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.
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Перелік необхідних документів
Для отримання допомоги внутрішньо переміщена особа заповнює заяву, яка формується засобами Порталу Дія 
У заяві зазначається:
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника;
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
дата народження;
відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;
адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;
номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги «єПідтримка» або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;
наявність статусу особи з інвалідністю;
відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою.
Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків.
Заява вважається поданою в разі заповнення особою всіх полів форми. У разі відсутності у заяві інформації про наявність статусу особи з інвалідністю відповідні дані можуть бути отримані з інформаційних ресурсів Мінсоцполітики.
Заява про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за формою згідно з додатком 1 може бути також подана до органу соціального захисту населення, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.
Неповнолітня дитина має право самостійно звернутися за призначенням допомоги.
Заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводу законного представника, може подавати від її імені до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг:
особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещені батьки), за наявності документа, що підтверджує сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцем звернення;
особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування;
особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, яка залишилися без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування).
Заяву про виплату допомоги особі, яка визнана судом недієздатною, може подавати її законний представник (для недієздатних осіб, яким призначено опікуна), уповноважена особа органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, яким опікуна не призначено або втрачено з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях) до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.
Виплата допомоги такій недієздатній особі здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги «єПідтримка» або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника.
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Спосіб подання документів 
Заява та документи, необхідні для призначення грошової допомоги, подаються особисто суб’єкту надання адміністративної послуги, або внутрішньо переміщена особа заповнює заяву, яка формується засобами Порталу Дія.

9
Платність (безоплатність) надання 
Послуга надається безоплатно
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Строк надання 
Допомога призначається органом соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
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Перелік підстав для відмови у наданні 
Допомога не надається внутрішньо переміщеним особам, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 р., крім осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, та осіб, які повторно перемістилися з тимчасово окупованої території Російською Федерацією території України, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) після 24 лютого 2022 року.
А також якщо внутрішньо переміщена особа, яка перемістилася з території, яка не входить до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).
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Результат надання адміністративної послуги
Призначення грошової допомоги / відмова в призначенні грошової допомоги
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Контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
Контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам здійснюється територіальними органами Нацсоцслужби шляхом проведення вибіркової перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається відповідний акт за формою, встановленою Нацсоцслужбою.
Вибіркова перевірка проводиться за рішенням керівника (заступника керівника) територіального органу Нацсоцслужби відповідно до сформованих з використанням Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб списків, наданих Нацсоцслужбою її територіальним органам.
Під час проведення вибіркової перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи за відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання/перебування посадова особа територіального органу Нацсоцслужби робить відповідний запис в акті і залишає внутрішньо переміщеній особі повідомлення про необхідність протягом десяти календарних днів прибути до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі — органи соціального захисту населення) за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.
Посадова особа територіального органу Нацсоцслужби протягом одного робочого дня передає акт органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи.
Ó ðàç³ êîëè âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíà îñîáà ïðîòÿãîì äåñÿòè êàëåíäàðíèõ äí³â íå ïðèáóëà äî îðãàíó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, îðãàí ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ íàäàííÿ äîïîìîãè íà ïðîæèâàííÿ ç íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ.
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Ñïîñîáè îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ (ðåçóëüòàòó)
Ñïèñîê âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á, ÿê³ çâåðíóëèñÿ ùîäî âèïëàòè äîïîìîãè íà ïðîæèâàííÿ, ôîðìóºòüñÿ îðãàíàìè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ çàÿâ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè ³íôîðìàö³¿ òà ïîäàºòüñÿ äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «²íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè».
Çà òåõí³÷íî¿ ìîæëèâîñò³ öåíòðàë³çîâàíå íàðàõóâàííÿ äîïîìîãè âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèì îñîáàì çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ñôîðìîâàíîãî Ì³íöèôðè ïåðåë³êó, ñôîðìîâàíîãî îðãàíàìè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ñïèñêó âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á, ÿê³ çâåðíóëèñÿ ùîäî âèïëàòè äîïîìîãè íà ïðîæèâàííÿ, òà çàÿâ, ïîäàíèõ ÷åðåç Ïîðòàë Ä³ÿ.
Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «²íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè» íà ï³äñòàâ³ ñïèñê³â, îòðèìàíèõ â³ä îðãàí³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ àáî öåíòðàë³çîâàíîãî íàðàõóâàííÿ äîïîìîãè âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèì îñîáàì ùîì³ñÿöÿ äî 2, 12 ³ 22 ÷èñëà ôîðìóº Ðåºñòðè âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á, ÿê³ çâåðíóëèñÿ ùîäî âèïëàòè äîïîìîãè íà ïðîæèâàííÿ, ÷åðåç ÀÒ «Îùàäáàíê» íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê (çà ñòàíäàðòîì IBAN) ó áàíêó, â ÿêîìó â³äêðèòî ðàõóíîê îäåðæóâà÷à.
Ðåºñòð âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á, ÿê³ çâåðíóëèñÿ ùîäî âèïëàòè äîïîìîãè íà ïðîæèâàííÿ, ïîäàºòüñÿ Ì³íñîöïîë³òèêè ç íàêëàäåíîþ êâàë³ô³êîâàíîþ åëåêòðîííîþ ïå÷àòêîþ çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèõ çàñîá³â ²íòåãðîâàíî¿ êîìïëåêñíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè äëÿ ïîäàëüøî¿ ïåðåäà÷³ ÀÒ «Îùàäáàíê».

 









































          Ç À Ò Â Å Ð Ä Æ Ó Þ
Íà÷àëüíèê Ïðàâîáåðåæíîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Äí³ïðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
_______________Îëüãà ÀÍÒÎÍÎÂÀ
«____» ___________ 2022 ð.


ÒÅÕÍÎËÎÃ²×ÍÀ ÊÀÐÒÊÀ
àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè ó ñôåð³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ

«ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÄÎÏÎÌÎÃÈ ÍÀ ÏÐÎÆÈÂÀÍÍß ÂÍÓÒÐ²ØÍÜÎ ÏÅÐÅÌ²ÙÅÍÈÌ ÎÑÎÁÀÌ»
Ïðàâîáåðåæíå óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ 
Äí³ïðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

№ П/П
Етапи послуги
Відповідальна посадова
особа і підрозділ
Дія
Термін виконання
1.



Прийом документів для призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
Ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðèéîìó ãðîìàäÿí ç ïèòàíü íàäàííÿ óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà êîìïåíñàö³é
Â
Ïðîòÿãîì
1 äíÿ
2.
Перевірка достовірності та повноти документів для призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðèéîìó ãðîìàäÿí ç ïèòàíü íàäàííÿ óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà êîìïåíñàö³é
В
Ïðîòÿãîì
1 äíÿ
3.
Надсилання запиту особової справи отримувача щомісячної адресної допомоги ВПО до попереднього місця перебування та до Центрального сховища (у разі потреби)

Ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðèéîìó ãðîìàäÿí ç ïèòàíü íàäàííÿ óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà êîìïåíñàö³é
В
Протягом
1 дня
4.
Опрацювання заяви для призначення допомоги та підготовка проекту рішення (протоколу призначення, повідомлення про призначення чи про відмову) допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
Ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïðèçíà÷åííÿ óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà  êîìïåíñàö³é
В
Протягом
1 дня
5.
Ïåðåâ³ðêà ïðàâèëüíîñò³ ïðîâåäåíîãî ðîçðàõóíêó ïðèçíà÷åííÿ äàíîãî âèäó äîïîìîãè, â³çóâàííÿ ð³øåííÿ (ïðîòîêîëó ïðèçíà÷åííÿ, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÷è â³äìîâó â ïðèçíà÷åíí³)
Íà÷àëüíèê â³ää³ëó/çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó êîíòðîëþ çà ïðàâèëüí³ñòþ ïðèçíà÷åííÿ, ïåðåðàõóíêó òà âèïëàòè óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà êîìïåíñàö³é
Â
Ïðîòÿãîì 
2 äí³â
6.
Ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî ïðèçíà÷åííÿ (â³äìîâè â ïðèçíà÷åíí³) äîïîìîãè òà çàòâåðäæåííÿ éîãî ï³äïèñîì
Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ àáî çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ, íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïðèçíà÷åííÿ óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà  êîìïåíñàö³é
Â
Ïðîòÿãîì
2 äí³â
7.
Ïåðåäà÷à ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ äîïîìîãè àáî â³äìîâó ó ïðèçíà÷åíí³ äëÿ âèäà÷³
Ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïðèçíà÷åííÿ óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà  êîìïåíñàö³é
Â
Ïðîòÿãîì 
1 äíÿ
8.
Âèäà÷à ïîâ³äîìëåííÿ çàÿâíèêó
Ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðèéîìó ãðîìàäÿí ç ïèòàíü íàäàííÿ óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà êîìïåíñàö³é
Â
Ïðîòÿãîì 
1 äíÿ
9.
Формування списків та платіжних документів для виплати допомоги
Спеціаліст відділу виплат усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
Â
три рази на місяць
10.
Передача опрацьованих справ до архіву
Спеціаліст відділу виплат усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
Â
Ïðîòÿãîì 
1 äíÿ
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü äí³â íàäàííÿ ïîñëóã
15
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü äí³â (ïåðåäáà÷åíà çàêîíîäàâñòâîì)
15
Óìîâí³ ïîçíà÷êè: Â-âèêîíóº, Ó- áåðå ó÷àñòü, Ï - ïîãîäæóº, Ç – çàòâåðäæóº.

