Які особливості реалізації права на звернення за отриманням допомоги на
проживання внутрішньо переміщеної особи?
Законодавством України передбачено право особи звернутися щодо можливості
отримання допомоги на проживання. Відповідну заяву особа може подати, як разом із
заявою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, так і окремо.
Механізм надання допомоги на проживання визначено Порядком надання допомоги
на проживання внутрішньо переміщеним особам, що затверджений постановою КМУ від
20.03.2022 № 332 (далі - Порядок № 332) .
Кому надається допомога на проживання?
Допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також території адміністративнотериторіальної одиниці, де проводяться бойові дії та що визначена 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.
Звертаємо увагу, що облік внутрішньо переміщених осіб ведеться відповідно до
Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи,
що затверджений постановою КМУ від 01.10.2014 року № 509.
Який розмір допомоги?
Відповідно до Порядку № 332 допомога надається щомісячно з місяця звернення до
квітня 2022 р. включно на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку
включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у таких
розмірах:
для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень;
для інших осіб - 2000 гривень.
Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її
наданням.
Допомога внутрішньо переміщеним особам, які звернулися за її наданням до 30
квітня 2022 р. включно, надається починаючи з березня 2022 року.
Допомога на проживання призначається автоматично без подання додаткового
звернення ВПО, 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 житловокомунальних 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, 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,
за винятком осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним
особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг.
 Починаючи з травня 2022 р. допомога надається внутрішньо переміщеним
особам, які перемістилися з 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 і які

подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний
державний вебпортал електронних послуг.
Перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних
(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні),
затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій
відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
25.04.2022 затверджено Наказ Мінреінтеграції про перелік таких територіальних
громад.
Куди звертатися для отримання допомоги на проживання внутрішньо
переміщеної особи?
Заява про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам 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.
Крім того, для отримання допомоги внутрішньо переміщена особа може заповнити
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 (наприклад через
Google Play, App Store) на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання
такого додатка, підключений до Інтернету, та пройти електронну ідентифікацію та
автентифікацію.
Інформація, яку має містити заява про надання допомоги на проживання:
 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.

