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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам  
 

Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради 
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

1. Місцезнаходження суб’єкта 
надання адміністративної 

послуги  

1. 49106, м. Дніпро, пр. Героїв, 40 

(Соборний район) 

2. 49033, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 
буд. 116-А (Шевченківський район) 

3.49101, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 

буд. 30/32 (Центральний район) 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

З понеділка по четвер з 8:00 до 17:00  

П’ятниця з 8:00 до 15:45 

Перерва з 12:00 до 12:45 

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної пошти та 

веб-сайт суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

1. Тел.: 097 385 60 19, 095 510 26 50 

central.usznsubs@dmr.dp.ua     

(Соборний район) 

2. Тел.: 066 482 31 49 ; central.uszn1241@dmr.dp.ua 
(Шевченківський район) 

3. Тел.: 722-22-16, 722-22-17 

central.uszn1202@dmr.dp.ua (Центральний район) 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Закон України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-

VII 

5. Акти Кабінету Міністрів 
України  

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014        
№ 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (зі 
змінами) 
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2022        
№ 332 «Деякі питання виплати допомоги на 
проживання внутрішньо переміщеним особам» (зі 
змінами) (далі – постанова № 332) 

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» (далі – 
розпорядження № 204) 



Умови отримання адміністративної послуги 

6. Підстава для отримання Допомога на проживання внутрішньо переміщеним 
особам (далі – допомога) надається: 
Особам, які перебувають на обліку внутрішньо 
переміщених осіб і відомості про яких включено до 
Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 
переміщених осіб; 
особам, які перемістилися з тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим і м. 
Севастополя, а також території адміністративно-
територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії 
та яку визначено затвердженому розпорядженням № 
204-р 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 “є  Підтримка”; 
починаючи з травня 2022 р. 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 пошкодження, 
за умови подання до 20.05.2022  заявки на 
відшкодування відповідних втрат, зокрема через 
Єдиний державний веб-портал електронних послуг 
«Портал Дія» (далі – 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. 
 
Перелік територіальних громад, які розташовані в 
районі проведення воєнних (бойових) дій або які 
перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 
(блокуванні), формується в електронній формі 
відповідно до Положення про інформаційну систему 
формування переліку територіальних громад, які 
розташовані в районі проведення воєнних (бойових) 
дій або які перебувають в тимчасовій окупації, 
оточенні (блокуванні), затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 562; у 
разі відсутності технічної можливості формування 
такого переліку в електронній формі – затверджується 
Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на 
підставі пропозицій відповідних обласних, Київської 
міської військових адміністрацій 



 

7. Перелік необхідних 
документів 

Заява за формою згідно з Додатком 1 до Порядку 
надання допомоги на проживання внутрішньо 
переміщеним особам, затвердженого постановою № 
332 (далі – Порядок) 

Інформація, збережена на носіях, що підтверджує 
факт подання через Портал Дія заяви до 30 квітня 
2022 року (якщо внутрішньо переміщена особа подала 
заяву про отримання допомоги через Дію до 30 квітня 
2022 року, але її не отримала). У цьому випадку Заяву 
за встановленою формою із підтвердженою 
інформацією особа може подати до 1 жовтня 2022 
року. 

8. Спосіб подання документів  Заява на отримання допомоги формується засобами 
Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного 
додатка. 
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. 
Неповнолітня дитина має право самостійно 
звернутися за призначенням допомоги.  
Заява про надання допомоги на проживання 
внутрішньо переміщеним особам також може бути 
подана до структурного підрозділу з питань 
соціального захисту населення районних, районних у 
м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів 
міських, районних у містах (у разі утворення) рад, 
уповноваженої особи виконавчого органу сільської, 
селищної, міської ради або центру надання 
адміністративних послуг 

 

9. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

10. Строк надання  Допомога надається кожній внутрішньо переміщеній 
особі щомісячно з місяця звернення на період 
введення воєнного стану та одного місяця після його 
припинення чи скасування. Допомога виплачується за 
повний місяць незалежно від дати звернення за її 
наданням та дати припинення чи скасування воєнного 
стану. Допомога внутрішньо переміщеним особам, які 
звернулися за її наданням до 30.04.2022, надається 
починаючи з березня 2022 року. 

У разі включення територіальної громади до переліку 
територіальних громад, які розташовані в районі 
проведення воєнних (бойових) дій або які 
перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 
(блокуванні), допомога внутрішньо переміщеним 
громадянам надається з 1 числа місяця, наступного за 
місяцем, в якому відповідну громаду включено до 



такого переліку. 

Якщо внутрішньо переміщена особа змінила місце 
обліку та не отримала належну їй допомогу, допомога 
призначається за останнім місцем обліку. 

Якщо внутрішньо переміщена особа подала заяву про 
отримання допомоги через Дію до 30 квітня 2022 
року, але її не отримала, допомога надається за весь 
період, коли така особа мала на неї право на підставі: 

- сформованого Мінцифрою переліку. 

- інформації, яка підтверджує факт подання 
такої заяви через Дію. Для підтвердження 
цього факту внутрішньо переміщена особа має 
звернутися особисто або поштою до органу 
соцзахисту населення з відповідною заявою. 

11. Перелік підстав для відмови у 
наданні  

Заявник: 
 
не є внутрішньо переміщеною особою; 
 

не належить до категорії внутрішньо переміщених 
осіб, яким надається допомога, визначених у пунктах 
2,3 Порядку 

12. Результат надання 
адміністративної послуги 

Призначення допомоги / відмова у наданні допомоги 

13. Способи отримання відповіді 
(результату) 

Зарахування допомоги на:  
 
банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в 
якому відкрито рахунок одержувача; 
 
поточний рахунок із спеціальним режимом 
використання для зарахування допомоги 
«єПідтримка» 

 Примітка  

 

 

 


