
Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо 
переміщеним особам, затвердженому ПКМУ від 20.03.2022 № 332, внутрішньо 
переміщені особи, які змушені були покинути місце постійного проживання у 
зв’язку з широкомасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну, 
отримають від держави допомогу на проживання. 
 

❓Хто отримає допомогу❓ 
 

Допомогу отримають люди, які перемістилися з тимчасово окупованої 
території у Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, а також з територій 
активних бойових дій, які визначені в переліку, затвердженому розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204, і отримали довідку про 
перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб. 
Допомога на проживання призначається автоматично без подання додаткового 
звернення внутрішньо переміщеним особам, які станом на 1 березня 2022 р. 
отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для 
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 
послуг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 
505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 
для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 
послуг” 
 

⚠Виплата допомоги внутрішньо переміщеним особам за місяці, у яких вони 
отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для 
покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг, згідно ПКМУ № 505 не здійснюється. ⚠ 
 

❌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 цього Порядку, за винятком осіб, 
які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для 
покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг. ❌ 
 

❓А щодо тих людей, які є «повторними» переселенцями, і змушені кидати свої 

домівки вдруге❓ 
 
Це люди, які вперше переїхали через бойові дії та окупацію Росією частини України 
протягом попередніх років, починаючи з 2014 року. Частина з них побудувала нове 
життя в Харкові, Бучі, Сумах, Ірпені, та інших містах які зараз опинились під вогнем 
ворога. І тепер ці люди переміщуються знову в безпечні місця.  

❗Вони також отримають допомогу на проживання, це передбачено у рішенні 

Уряду❗ 



❓Який розмір допомоги❓ 
 

Допомога надаватиметься у таких розмірах: 

✅ для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень на місяць, 

✅ для інших осіб – 2000 гривень на місяць. 
 

 Виплата допомоги буде здійснюватися через Ощадбанк на банківський рахунок 
(за стандартом IBAN), який отримувач вказав у заяві на допомогу. 
Допомога надаватиметься щомісячно з місяця звернення на весь період введення 
воєнного стану плюс однин місяць після його припинення чи скасування.  
Допомога буде виплачуватися за повний місяць незалежно від дати звернення за її 
наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану. 
 

❓Як отримати допомогу❓ 
 

Перше, що потрібно зробити, якщо інформації про людину ще немає у Єдиній 
інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, - це стати на облік як 
внутрішньо-переміщена особа та отримати відповідну довідку.  
Наступним кроком – необхідно подати заяву на отримання допомоги на 
проживання.  
Для отримання допомоги внутрішньо переміщена особа заповнює заяву, яка 
формується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема 
з використанням мобільного додатка Порталу Дія (далі — Портал Дія).  
 

Для подання заяви з використанням мобільного додатку Порталу Дія внутрішньо 
переміщеній особі необхідно встановити мобільний додаток Порталу Дія на 
електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка, 
підключений до Інтернету, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з 
використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного 
підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або 
інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного 
встановлення особи. 
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. 
Обробка персональних даних внутрішньо переміщених осіб, які подають заяву, 

здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.  
 
Внутрішньо переміщені особи несуть відповідальність за достовірність інформації, 
наданої для отримання допомоги. 
Перевірка відомостей, зазначених внутрішньо переміщеною особою в заяві, 
проводиться під час формування та подання заяви засобами Порталу Дія.  
 

 ❌Розмір отриманої допомоги не враховується під час обчислення сукупного 
доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до 
законодавства. 
Розмір отриманої допомоги не включається до розрахунку загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 
статті 165 Податкового кодексу України. ❌ 
 

 Телефони управлінь соціального захисту населення Дніпровської міської ради для 
отримання консультації щодо видачі довідки ВПО  

 

Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:  

Амур - Нижньодніпровський район: вул. Радистів,8                093-707-47-00 

Індустріальний район: пр. Петра Калнишевського,55              098-246-14-92 

Самарський район: вул. 20-ти річча Перемоги,51                     066-717-67-04 
 

Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:  

Новокодацький район: вул. Трудова,1-А -           063-343-48-04 

Чечелівський район: вул. Уральська,5 -                                     063-343-47-27 
 

Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:   

Соборний район: пр. Героїв,40                               097-385-60-19,  095-510-26-50 

Центральний район: вул. Володимира Антоновича,30/32              095-192-96-81 

Шевченківський район: пр. Богдана Хмельницького,116-А          066-482-31-49 


