
Перелік документів: 

Для призначення грошової допомоги вперше: 

- заява про надання грошової допомоги; 

- паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства – 

документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус; 

- копії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб всіх членів 

родини; 

- копія довідки з військової частини про залучення до проведення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації (для військовослужбовців з числа внутрішньо 

переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації) (з пред’явленням оригіналу); 

- копія довідки з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує 

зайнятість (для працездатних осіб) (з пред’явленням оригіналу); 

- копія свідоцтва про шлюб (з пред’явленням оригіналу); 

 - копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом 

уповноваженого представника сім’ї (з пред’явленням оригіналу); 

- письмова згода (у довільній формі) про виплату грошової допомоги 

уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку 

персональних даних; 

- копія довідки з уповноваженого банку, в якій зазначаються реквізити 

поточного рахунка уповноваженого представника сім’ї (з пред’явленням 

оригіналу). 

 

У разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало 

непридатним для проживання, додається копія акта обстеження технічного 

стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного комісією, 

утвореною районною, районною у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом 

сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, 

виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади. 

 

Для виплати грошової допомоги на малолітніх дітей, які переміщуються без 

супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, додатково подаються документи, 

що посвідчують особу заявника та підтверджують родинні стосунки між 

дитиною і заявником, або документ, що підтверджує повноваження 

представника служби у справах дітей. 

 

Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк: 

- заява, в якій повідомляється про відсутність змін, що впливають на 

призначення грошової допомоги; 



- копії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб усіх членів 

сім’ї, засвідчені підписом уповноваженого представника сім’ї. 


