
 
 
Дата   

повідомлення/ 
/питання або 
пропозиції 

Тематика повідомлення, питання, 
зауваження або пропозиції 

Стан  
вирішення  

15.03.2022 
Питання оформлення статусу ВПО та отримання 

шомісячної адресної допомоги на проживання 

Питання вирішено 
позитивно. 

 
Надано роз’яснення 

згідно чинного 
законодавства 

18.03.2022 
Питання оформлення статусу ВПО та отримання 

шомісячної адресної допомоги на проживання 

Питання вирішено 
позитивно. 

 
Надано роз’яснення 

згідно чинного 
законодавства 

23.03.2022 
Оформлення документів на отримання надбавки 
на догляд за особою з інвалідністю з дитинства І 

групи 

Питання вирішено 
позитивно. 

 
Надано роз’яснення 

згідно чинного 
законодавства. 

24.03.2022 
Питання оформлення статусу ВПО та отримання 

шомісячної адресної допомоги на проживання 

Питання вирішено 
позитивно. 

 
Надано роз’яснення 

згідно чинного 
законодавства 

06.04.2022 
Питання виплати державної соціальної 

допомоги. 

Питання вирішено 
позитивно. 

 
Надано роз’яснення 

згідно чинного 
законодавства 

та перенаправлено 
до Лівобережного 

УСЗН ДМР за 
місцем реєстрації . 

08.04.2022 
Питання оформлення документів на допомогу 

при народженні дитини. 

Питання вирішено 
позитивно. 

 
Надано роз’яснення 

згідно чинного 
законодавства 

 

08.04.2022 
Питання оформлення документів на допомогу 

при народженні дитини. 

Питання вирішено 
позитивно. 

Надано роз’яснення 
згідно чинного 
законодавства 

14.04.2022 
(2 звернення) 

Питання оформлення документів на допомогу 
при народженні дитини. 

Питання вирішено 
позитивно. 

Надано роз’яснення 
згідно чинного 
законодавства 



 

15.04.2022 
Отримання виплати державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, як одинока 
мати. 

Питання вирішено 
позитивно. 

 
Надано роз’яснення 

згідно чинного 
законодавства 

та перенаправлено 
до Правобережного  

УСЗН ДМР 
(Чечелівський р-н) 

за місцем 
реєстрації . 

21.04.2022 
Питання оформлення статусу ВПО та отримання 

шомісячної адресної допомоги на проживання 

Питання вирішено 
позитивно. 

 
Надано роз’яснення 

згідно чинного 
законодавства 

21.04.2022 
Отримання виплати державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, як одинока 
мати. 

Питання вирішено 
позитивно. 

 
Надано роз’яснення 

згідно чинного 
законодавства 

та перенаправлено 
до Правобережного  

УСЗН ДМР 
(Чечелівський р-н) 

за місцем 
реєстрації . 

26.04.2022 
Питання оформлення статусу ВПО та отримання 

шомісячної адресної допомоги на проживання 

Питання вирішено 
позитивно. 

 
Надано роз’яснення 

згідно чинного 
законодавства 

27.04.2022 
Питання оформлення статусу ВПО та отримання 

шомісячної адресної допомоги на проживання 

Питання вирішено 
позитивно. 

 
Надано роз’яснення 

згідно чинного 
законодавства 

01.05.2022 
Питання оформлення документів на допомогу 

при народженні дитини. 

Питання вирішено 
позитивно. 

 
Надано роз’яснення 

згідно чинного 
законодавства. 

04.05.2022 
Отримання виплати державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, як одинока 
мати. 

Питання вирішено 
позитивно. 

 
Надано роз’яснення 

згідно чинного 
законодавства. 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

09.05.2022 

 
 

Питання оформлення статусу ВПО та отримання 
шомісячної адресної допомоги на проживання 

Питання вирішено 
позитивно. 

 
Надано роз’яснення 

згідно чинного 
законодавства 

12.05.2022 
Питання отримання (виплати) соціальної 

допомоги. 

Питання вирішено 
позитивно. 

 
Надано роз’яснення 

згідно чинного 
законодавства 

13.05. 2022 
 
 

Оформлення документів на державну соціальну 
допомогу (отримання надбавки на догляд за 
особою з інвалідністю з дитинства І групи) 

Питання вирішено 
позитивно. 

 
Надано роз’яснення 

згідно чинного 
законодавства. 

   
  З 14.02.2022 - 17.05.2022  до Управління надійшло та опрацьовано – 19 

питань/повідомлень за формою зворотнього зв’язку на офіційному сайті 
https:/dmr.dp.ua/dp- central-uszn/. 
З них 
 - вирішено позитивно – 16 питання/повідомлення; 
 -частково вирішено з перенаправленням до Правобережного УСЗН ДМР  та Лівобережного 
УСЗН ДМР -3 питання/повідомлення.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


