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!,еякi питання виплати допоlчtоrи на проживанItя
внYтlriшпьо перепtiщениlлt особапt

Кабiнет MiHicTpiB Украiни постановля€:

1. Затверлити TaKi, цо додаються:

порядок надання допомоги на проживання внутрiшньо перемiщеним
особам;

Порядок використання коштiв державного бю,tжету для надання

допомоги на проживання внутрiшньо перемiщеним особам.

2. З метою забезпечення виплати допомоги на проживання
внутрiшньо перемiщеним особам видiлити MiHicTepcTBy соцiальноi
полiтики 10 000 млн. гривень на програму в загальному фондi державного
бюджец 2501480 "Надання щомiсячноi адресноi допомоги внутрiшньо
перемiщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числi на
оплату житлово-ком)цarльних послуг".

MiHicTepcTBy фiнансiв здiйснити зазначенi видатки за рахунок коштiв
резервного фонлу лержавного бюджету.

Виплата допомоги на проживання внутрiшньо перемiщеним особам
моltе здiйснюватися також за рахунок коштiв пiдприсмств. установ та
органiзачiй незалежно вiд форми власностi, iноземних держав i

мiжнародних органiзачiй у виглядi благодiйноi, гуманiтарноi та
матерiальноi допомоги, а також добровiльних пожертвувань фiзичних i
юридичних осiб, благодiйних органiзацiй та громадських об'сднань,
iнших, не заборонених законодавством джерел.

3. Внести до Порядку оформлення iвидачi довiдки про взяття на облiк
внуr,рiшньо перемiщеноi особи, затвердженого постановою Кабiнеr,у

КАБIНЕТ MIHICTPIB УКРАiНИ
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MiHicTpiB Украiни вiд 1 жовтня 2014 р. JtlЪ 509 "Про облiк внугрiшньо
перемiщених осiб" (Офiчiйний вiсник Украiни, 20lr4 р., }Ф 8l, ст. 2296;
20lб р., }lЪ 46, ст. |669 2020 р., J\& 8l, ст. 2609; 202| р., ЛЪ 98, ст. 6387), -iз змiнами, внесеними постаповою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл
l З березня 2022 р. ЛЪ 269, змiни, що додаються.

4. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни згiдно з перелiком, шо дода€ться.

'cp-MiHicTp Украiни д. шмигАль

Iнд. 73



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

вiд 20 березн я 2022 р. Nэ ЗЗ2

змIни,
що вносяться ло Порядку оформлення i видачi довiдки

про взяття на облiк внугрiшньо перемiщеноi особи

t. У пунктi 2:

l) в абзаui першому слова ", форму якоi затверджус Мiнсоцгlолiтики,"
замiнити словами i цифрою "за формою згiдно додатком 1";

2) абзач вiсiмнадцятий доповнити словами "(далi - територiя
адмiнiстративно-територiальноi одиницi, на якiй проводяться бойовi дii)";

3) абзач дев'ятнадцятий замiнити абзацами такого змiсту:

"На отримання довiдки мають право особи,
задеклароване/заресстроване мiсце проживання яких розташоване
межами територiТ адмiнiстративно-територiальноi одиницi, на
проводяться бойовi дii, але TaKi особи:

перебуъають на облiку як платники сдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на територii
адмiнiстративно-територiапьноi одиницi, на якiй проводяться бойовi дii;

сплатили або за яких сплачено роботодавцем сдиний внесок на
загальнообов'язкове державне соцiальне страх}ъання за IV квартал 202l р.
або за 202l piK на територii алмiнiстративно-територiальноi одиницi, на
якiй проводяться бойовi дii.".

2..Щоповнити Порядок пунктом 21 такого змiсту:

"2l. Заява про взяття на облiк може буги подана в електроннiй формi з
використанIuIм мобiльного додатка €диного державного веб-порталу
елскц)онних посл)г (далi Портал Дiя) повнолiтньою або
неrtовнолiтньою внутрiшньо перемiшеною особою, якiй присвосно
ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв. У разi наявностi
в TaKoi особи дiтей подання заяви про взяття iх Ita облiк можливе лише за
ltаявностi вiдображення в електронному виглядi iнформачii, що мiститься
у свiлочтвi про народженЕя таких дiтей, виготовленому на паперовому
бланку (далi - е-свiдоцтво про наролження).

.Щля подання заяви особi необхiдно встаIIовити мобiльний долаток
Порталу Щiя на електронний пристрiй, критерii якого rIiдтрим}.Iоть
використання такого додатка, пiдк.llючений ло IHTepHeTy, iз увiмкненою
фуrrкцiсю гео:tокацii, та пройти електронну iдентифiкаuiю та
автснтифiкачiЮ з використанням iнтегрованоi системи електронноi
iлеrrтифiкачii, електронЕого пiдпису, що базу€ться на кваliфiкованому

поза
якiй
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сертифiкатi електронного пiдпису, або iнших засобiв електронноi
iдентифiкацii, якi дають змогу однозначного встановлення особи.

Заява про взяття на облiк в електроннiй формi формуеться засобами
мобiльного додатка Порта,ту [iя у формi, придатнiй для сприйняття ii
змiсту вiдповiдно до вiдомостей, зазначених у пунктi 3 цього Порядку,
заповнення форм (полiв) заяви здiйснюеться автоматично, зокрема з

урахуванням вiдомостей, отриманих у порядку електронноi iнформачiйноi
взасмодii.

Пiд час формрання заяви в мобiльному додатку Порталу ,,Щiя

отри м},ються/пiдтверджуtоться TaKi в iдомостi :

iз Сдиного державного демографiчного реестру через €дину
iнформачiйну систему МВС (щоло осiб, якi мають паспорт громадянина
Украiни у формi картки та./або паспорт громадянина Украiни для виiзду за
кордон, оформленi засобами Сдиного державного демографiчного
ресстру) - вiдомостi про стать особи, лату та мiсце народження, серiю
таlабо номер, дату видачi, найменування уповноваженого суб'€кта, що
видав паспорт, строк дii (за наявностi), адресу та дату поточного
задекларованого/зареестрованого мiсця проживання;

iз вiдомчоr iнформачiйноi системи !МС через едину iнформацiйну
систему МВС вiдомостi про адресу та дату поточного
задекларованого/заресстрованого мiсця проживання, вiдомостi про особу
(за наявностi): стать. дата та мiсче народження, серiя та номер. дата видачi
паспорта громадянина Украiни, найменування уповноваженого суб'скта,
що видав паспорт;

iз електронного пристрою, за допомогою якого особа пода€ заяву, -вiдомостi про геолокацiю особи на момент подання TaKoi змви;

iз е-свiдоцтва про народження (за наявностi) - вiдомостi про серiю та
номер свiдоцтва про народженнlI дитини.

Для визначення застрахованкх осiб, зазЕачених в абзацах
дванадцятому - чотирнадцятому пункту 2 цьото Порялку,
використовуIоться вiдомостi, наданi Пенсiйним фондом Украiни.

Протягом одного робочого дня з дня визначення територii
адмiнiстративно-територiальних одиниць, на яких проводяться бойовi дii,
!пс перелас Пенсiйному фонду Украiни вiдомостi про страхув.lльникiв.
якi перебувають на облiку як платники единого внеску на
загальнообов'язкове державне соцiальне страх}tsання, сформованi ЩПС
станом на 1 число мiсяця.

Пенсiйний фонд Украiни на пiдставi вiдомостей, що обробляються в

peccTpi застрахованих осiб,Щержавного ре€стру загальнообов'язкового

державного соцiального страхування про застрахованих осiб, та на пiдставi
iнформаuil [ПС про стахувi}льникiв. яка поновлюсться щомiсяця до
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l0 числа, формуе та передас Мiнцифри iнформачiю про застрахованих
осiб, зазначених у абзацах дванадцятому - чотирнадцятому пункту 2

цього Порядку, цо мiстить актуальнi вiдомостi на дату та час ii
формування.

Порялок iнформачiйноi взаемодii мiж ДПС, Пенсiйним фондом
Украiни та Мiнцифри, структура та формат iнформачii, зазначеноi в цьому
пунктi, що передасться, визначаються в договорi iнформацiйноi взасмодii.

Формування заяви про взяття на облiк в електроннiй формi
припиня€ться за допомогою засобiв мобiльного додатка Порта_тlу Дiя, якщо
зазначенi в заявi вiдомостi:

наданi не в повному обсязi;

не вiдповiдають вiдомостям iнформачiйно-комунiкацiйних сис,гем,
зазначених у цьому пунктi;

не вiдповiдають вимогам арифметичного та формато-логiчного
контролю.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, що мiстяться в заявi про
взяття на облiк, несе заявник,

У разi подання заяви в електроннiй формi через Портал [iя, у тому
числi мобiльний додаток Порталу Дiя, складення та,/або подання будь-яких
iнlших заяв, документiв чи вiдомостей для отримання довiдки не
вимагасться,

Обробка персон.lльних даних осiб здiйснюсться вiдповiдно до
законодавства про захист персональних даних.

Заява про взят,гя на облiк в електроннiй формi, сформоваlrа засобами
мобiльного додатка Порталу Дiя та IIакладеним вiддаленим
кваr-пiфiкованим електронним пiдписом'Дiя.Пiдпис" ("!iя ID") особи,
передасться засобами Порталу Дiя до iнформацiйноi системи
Мiнсоцполiтики дJuI включення до единоi iнформаuiйноi бази даних про
внутрiшньо перемiщених осiб.

пiсля включення вiдомостей про особу до Сдиноi iнформацiйноi бази
даних про внутрiшньо перемiщених осiб така особа може сформувати
засобами Порталу Дiя електронну довiдку. яка пiдтверлжус факт
внутрiшнього перемiщення та взяття на облiк TaKoi особи вiдповiдно до
пункту бl цього Порялку."

3. В абзацi першому пункту б слова "за формою згiдно з додатком"
замiнити словами i чифрою "за формою згiдно з додатком 2".

4. У пунктi бl :

l) в абзачi першому слова "отримала довiдку, може замовити
вiдображення в еJIектронному виглядi iнформацii, цо мiститься в довiдцi''
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замiнити словами "включена до единоi iнформаuiйноi бази даних про
внутрiшньо перемiщених осiб може замовити електроrrну довiдку";

2) в абзачi третьому слова " Сдиного державного веб-порталу
електронних посл}т (далi - Портал ,,Щiя)" замiнити словами "Порталу .Щiя".

5. У додатку до Порядку слово ",Щодаток" замiнити словом i uифрою
"Додаток 2".
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6. .Щоповнити Порядок додатком l такого змiсry:
"Додаток l
до Порядку

.Що структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту
населення районних, районних у м. Киевi державних
адмiнiстрацiй, стр}кт}рного пiдроздiлу з питань соцiального
захисту населення виконавчих органiв мiських, райопних у
MicTax рад/виконавчого органу сiльськоi, селищноi, MicbKoT,

районноi в MicTi радиlцентру надання адмiнiстративних
lIосл

(зазначитп вiд кого: П заявник. П законЕий представник, П родич малолiтньоi

дитинп,

П вiтчим, мачуха, з якими прожпвас (перебуъас) дtггина. Е прелставнпк органу

оltiки та lliклувапня, П керiвник ли,l,ячого закllалуj закJlалу oxopolllt злоров'я або

закладу сочiшlьпого захисry, до яко|э влаштоваltо лllтиltу-сирOry або литиllу.
позбавлену батькiвського пiклуъаtrня, llедiсздаI'Ilу особу або особу, цttвiltыtа
лiсздатtriсть яко-r обмсжена)

(ПIБ змвяика, заковного представпика, родкча, вiтчима, мач)ди, ,l якими
проживас (tlерсбувас) дитина, tlредставника органу опiки та ttiклування або
керiвника дитячого ]акJIа,цу, закJlаду охоровй здоров'я або заtс,таltу соцiмьпого
захисry, до якого влаштоваliо дитину-сироту або литипу, позбавлеttу батькiвськоt,о
пiкл}вання, нсдiездатпу особу або особу, цивiльпа дiсздатпiсть якоi обмежепа)

Про взяття на облiк
(заповнlосться закоlltlим представнико[l. родичем ммолiтньоi ди,rини. вiтчиtrtом.
мач)йоlо, з якимй проrФвас (перебувас) дитипа, предсmвltиком органу опiкtt rа
пiклуванвя, керiвником дитячого закладу, закладу охорони злоров'я або заклалу
соцiальпого зtlхпсry, до якого вJIаштоваt!о дитиву-сироту або дитипу, позбавлсttу
батькiвського пiкпування, недiсздатку особу або особу, чивi-ltьна дiсздатltiсть якоi
обмежена)

(ПIБ ммолiтньоi дитипи, lIедiсздатноi особи або особи, uивiльва
дiсз,]атпiсть якоi обмежепа)

Вiдомостi про внугрiшньо перемiщену особу:

громадянс,гво
останнс задеклароване/заресс,гроване
внугрiшньо перемiщеноi особи з

мiсце
мiсця

rIроживанIlя
перемiщенllя

докуN!ент, що посвiдчу€ особу та пiдтверджус ii спецiальниЙ
статус: серiя _ номер _
виданий
дата видачi "

--р.

свlдоцтво про народження дитини: серш _, номер
адреса мlсця, куди перемiстилася особа, та контактний номер
телефон
дата народженItя "_" р
мiсце народження
статъ
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зАявА
про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеноi особи

Фактичне Micue проживання/перебlъанlrя
(вулrrця. яомср булинку, номер квартири.

назва населеного п]лкry, par:loвy. областi, наймеяуваtIня дитячого закладу, закладу охорони здоров'я або заю,lаду

соцiмьного захясту. до якого вJIаштовано дитиву-сироry або дитину, позбавлсву батькiвського пiклуванЕя,

Катсго1l lя
(пенсiонер. олерхувач соцiмьноi допомопl, працездат|lа особа. безробiтвий, дптlна_спротi. дliпlна,
позбавлеltа батькiвського пiклраппя, педiсздатна особа, особа, цнвiльна дiсздатнiсть якоi oбMerttetta,
ммолiтпя дитипа. яка переrtiщусться без супроводу закоrтIJих прелставпикiв, тощо)

вiдомостi про наявнiсть iнвалiдностi:
причина настання iнвалiдностi
група (п iлгрупа) iнва-пiдностi
нозоjIогiчнi ознаки
потреба в технiчних та iнших засобах реабiлiтацii

потреба у caHaTopHo-KypopTHoTrly лiкраннi

Вiдомостi про працевлаштування

OcBiTa

(посада, Еаймеп)ванпя пiдпрясмства, ycTaпoBtt, оргаtriзацii)

Спецiалiзацiя за професiйною освiтою
Професiя
Посада за ocTaHHiM мiсцем роботи
Види соцiмьних виплат, якi отримус

(пеfiсiя за BiKoM, ленсir по iнвалiдlrостi,

пенсiя у зв'язку iз втратою год)вмьвяка, допомога сiм'ям з дiтьми Toruo)

Вiдомостi про членiв ciM'i, якi перемilцуються разом iз вн}трiшньо перемiшеною
особою (заповнюсться одним iз членiв сiм'i):

пIБ

Категорй (пс сiонер,
одержувач соцiа-lьпоi

допомоги, працездатllа
особа тощо)

Серiя, вомср док}аrента, що
посвiдчус особу, або

свiлоцтва про народlкеttня,
даlri про док},ilент, що

пiдтвердrкус спецiалыtий
статус особи

Родиннi
стосуllки Дата

вародкен!lл
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вiдомостi про законню( представникiв, якi супроволжуtоть малолiтню дитину,
недiсздатних осiб або осiб, цивiльна дiсздатнiсть яких обмежена, родичiв 1бабу, лiла.
прабабу, прадiда, TiTKy, дядька, повнолiтнiх брата або сестру) або вiтчима, мачуху, з

якими проживас (перебрае) дитина:

Мiсце
проживання

пII;

Вiдомостi про Micue навчаtlня/виховання дитини (найменрання закладу)

Потреби внугрiшньо перемiщеноi особи (житловi, соцiальнi, медичнi, ocBiTHi тошо)

Вiдомостi про ресстрачiйний номер облiковоi картки платника податкiв (KpiM

фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття

ресстрацiйного нолtера облiковоi картки платника податкiв, повiдомили про Ilc
вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi, або якi не с громадянами
Украiни)

я,
(пIБ)

даю згоду на обробку, використання, зберiгання та надання моiх персональних
даних/персональних даних особи, вiд iMeHi якоi подасться заява, вiдповiдно до Закону
Украiни "Про захист персональних даних".

Iнформацiя щодо псрсонarльних даних може передаватися до агенцiй ооН та
Мiiкнародного KoMiTery Чсрвоного Хреста для надання допомоги:

даю згоду не даю згоди

Родrtннi
стосунки

Серiя, номер локlмснта,
що посвiдчуе особу та

пiдтверджус ii
спецiаrrьний статус

Громадяпство Дат
нароркеншr

(лата) (лiдпис заявпика, закоцlIого представника, керiвнrл<а заклалу) (ПIБ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

вiд 20 березня 2022 р. JФ 332

порядок
надання допомоги на проживання
внутрiшньо перемiщеним особам

1. Щей Порядок визначае механiзм надання допомоги на проживання
внугрiшньо перемiщеIrим особам (далi - допомога).

2. flопомога надасться особам, якi перемiстилися з тимчасово
окупованоi територii ABToHoMHoi Республiки Крим i м. Севастополя, а
також територii алмiнiстративно-територiальноi одиницi, де проводяться
бойовi дii та шо визначена в перелiку адмiнiстративно-територiал ьних
одиниць, на територii яких платникам €диного внеску на
загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, якi перебрають на
облiку на вiдповiднiй територii, може надаватися допомога в рамках
Програми "еПiдтримка", затвердженому розпорядженням Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiл б березня 2022 р. N9 204.

Облiк внугрiшньо перепtiцених осiб ведеться вiдповiдно до Порядку
оформлення i видачi довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеноi
особи, затвердженого постаЕовою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
1 жовтня 2014 р. ЛЪ 509 "Про облiк внутрiшньо перемiщених осiб"
(Офiшiйний вiсник Украiни,2014 р., J.l! 8l, cT.2296;2015 р., Nc 70,
ст.2З12).

3. Допомога надасться щомiсячно з мiсяця звернення на перiод
введення воснного стану та одного мiсяця пiсля його припиI{ення чи
скас}ъання на кожну внутрiшньо перемiщену особу, вiдомостi про яку
включено до единоi iнформачiйноi бази даних про внугрiшньо
перемiшених осiб. у таких розмiрах:

для осiб з iнвалiднiстю та дiтеЙ - 3 000 гривень;

для iнших осiб - 2 000 гривень.

.Щопомога виплачусться за повний мiсяць незалежно вiд дати
звернення за iJ наданням та дати припинення чи cKacyBaHIUI во€tIного

стану.

,Щопомога на проживання призначасться автоматично без подання

додаткового звернення внугрiшньо перемiщеним особам, якi станом на

l березня 2022 р. отримували щомiсячну адресну допомогу внугрiшньо

перемiщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числi на

огlлатУ житлово-коМунrrльниХ послГ, вiдповiдно до постанови Кабiнеry

MiHicTpiB Украiни вiд 1 жовтня 2014 р. N9 505 "Про надання щомiсячноi

адресноi допомоги внугрiшньо перемiщеним особам для покриття витрат



)

на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг"
(Офiчiйний вiсник Украiни, 2014 р., Nc 80, ст. 221l). Виллата допомоги
внутрiшньо перемiщеним особам за мiсяцi, у яких вони отримували
шомiсячну адресну допомоry внутрiшньо перемiщеним особам для
покриття витрат на проживання:, у тому числi на оплату житлово-
комунальних послуг, не здiйснюсться.

.Д.опомога не надасться внlтрiшньо перемiшеним особам. якi були
облiкованi як внlтрiшньо перемiщенi особи до 24 лютоrо 2022 р. у
регiонах, що не включенi до перелiку, зазначеному в абзацi першому
пункту 2 цього Порядку, за винятком осiб, якi отримували щомiсячну
адресну допомогу внугрiшньо перемiщеним особам для покриття витрат на
проживання, у тому числi на оплату житлово-комунilльних послуг.

4. Розмiр отриманоi допомоги не врахову€ться пiд час обчис:tення
сукупного доходу ciM'i для Bcix видiв соцiальноi допомоги, шо надаються
вiдповiдно до законодавства.

Розмiр отриманоi допомоги не включа€ться до розрахунку загzlJ,Iьного
мiсячного фiчного) оподатковуваного доходу вiдповiдно до пiдпункту
165.1.1 пункry l65.1 статгi 165 Податкового кодексу Украiни.

5. Внутрiшньо перемiщенi особи нес}ть вiдповiда.llьнiсть за

достовiрнiсть iнформачii, наданоi для отримання допомоги.

6. Щля отримання допомоги внутрiшньо перемiщена особа заповнюс
заяву, яка формусться засобами €диного державного веб-порталу
електронних послуг, зокрема з використанням мобiльного додатка Порталу
Дiя (далi - Портал.Щiя).

у заявi зазначаеться:

прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за HMBHocTi) заявника;

ресстрачiйний номер облiковоi картки платника податкiв;

дата народження;

вiдомостi про задекJIароване/зареестроване мiсце проживання на
територii адмiнiстративно-територiальноi одиницi, звiдки перемiстилася
особа;

адреса мiсця, кули перемiстилася особа, та контактний номер
телефону;

номер поточного рахунка iз спецiальним режимом використання для
зарахування допомоги "еПiдтримка" або номер банкiвського рахунка (за
стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;

наявнiсть статусу особи з iнвалiднiстю;

вiдомостi про неповнолiтнiх дiтей, якi перемiстилися разом iз
внутрiшньо перемiщеною особою.
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Iнформачiя про неповнолiтню дитину включа€ться до зiulви одного з
батькiв

Заява вважасться поданою в разi заповнення особою Bcix полiв форми.

Обробка персональних даних внугрiшньо перемiщених осiб. якi
подають заяву, здiйснюсться вiдповiдно до законодавства про захист
персонt}льних даних.

Заява про Еадання допомоги на проживання внутрiшньо перемiщеним
особам за формою згiдно з додатком l може бlти також подана до
стр}кт)Фного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населеЕня районних,
районних у м. Кисвi лержадмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських,
районних у MicTax (у разi рворення) рад, уповноваженоi особи
виконавчого органу сiльськоi, селищноi, MicbKoT ради або центру надання
алмiнiстрати вн их послуг.

Неповнолiтня дитина мас право самостiйно звернугися за
призначенням допомоги.

Заяву про виплату допомоги малолiтнiй дитинi, яка прибула без
супроводження законного представника, може подавати вiд ii iMeHi родич
(баба, дiд, прабаба, прадiд, повнолiтнi брат або сестра, TiTKa, дядько) або
вiтчим, мачуха, у яких прожива€ (перебувас) дитина.

7. Щля поданнJI зzшви з використанням мобiльного додатку Порталу
,Щiя внугрiшньо перемiщенiй особi необхiдно встановити мобiльний
додаток Порталу ffiя на електронний пристрiй, критерii якого пiдтримутоть
використання такого додатка, пiдключений до IHTepEeTy, та пройти
електрон ну iдентифiкацiю та автентифiкаuiю з використанням iнтегрованоi
системи електронноi iдентифiкачii, елекгронЕого пiдпису, що базусться на
квалiфiкованому сертифiкатi електронного пiдпису, або iнших засобiв
електронноi iдентифiкацii, якi дають змогу однозначного встановлення
особи.

8. Перевiрка вiдомостей, зазначених внутрiшньо перемiщеною особою
в заявi, проводиться пiд час формуванrrя та подання заrIви засобами
Порталу.Щiя.

9. Список внугрiшньо перемiщених осiб, якi звернулися щодо виплати
допомоги на проживаfiня, за формою згiдно з додатком 2 до цього Порядку

формусться Мiнчифри на пiдставi поданих заяв пiсля перевiрки iнформачii
та надаеться державному пiдприемству "Iнформаuiйно-обчислювальний
центр MiHicTepcTBa соuiальноi полiтики" один раз на день не пiзнiше нiж
протягом наступного робочого дня пiсля дня подання заяви внугрiшньо
перемiщеною особою.

l0. !ержавне пiдпри€мство "Iнформаuiйно-обчислювальний чентр
MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики" на пiдставi спискiв, отриманих вiл
Мiнцифри, включа€ iнформацiю про внугрiшньо перемiщених осiб, якi
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подЕlли зrцву дJuI виплати допомоги, до единоi iнформацiйноi бази даних
про внугрiшньо перемiщених осiб та щомiсяця до 2,, |2 i 22 числа формуе
Ресстри внутрiшньо перемiщених осiб, якi звернулися щодо виплати
допомоги на проживання, за формою згiдно з додатком 3 до цього Порядку
через АТ "Ощадбанк" на банкiвський рахунок (за стандартом IBAN) у
банку, в якому вiдкрито pax)rнoк одержувача.

Реестр внугрiшньо перемiщених осiб, якi звернулися щодо виплати
допомоги на проживанЕя, пода€ться Мiнсоцполiтики з накладеною
квалiфiкованою електронною печаткою за допомогою програмно-
технiчних засобiв Iнтегрованоi комплексноi iнформачiйноi системи
Пенсiйного фонду Украiни дJu{ подальшоi передачi АТ "Ощадбанк".

Iнформаuiйний обмiн мiж Пенсiйним фондом Украiни, державним
пiдприемством "Iнформацiйно-обчислювальний центр MiHicTepcTBa
соцiальноi полiтики" та Мiнсоцполiтики здiйснюсться внугрiшнiми
захищеними каЕаJIами зв'язку.

Iнформацiйна взасмодiя Пенсiйного фонду Украiни i АТ "Оцадбанк"
здiйснюеться за форматами та механiзмом, визначеними договорами про
iнформачiйну взасмодiю для Програми "сПiдтримка".

Плата за розрахунково-iнформацiйне обслуговрання пiд час
оброблення елекlронних розрахункових докушлентiв у системi електронних
платежiв Нацiонаrrьного банку не справляеться.



Додаток l
до Порядку надання допомоги на проживання

внутрiшньо перемiщеним особам

,Що структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту
населення районних, районних у м. Киевi державних
адмiнiстрачiй, структ}рного пiдроздiлу з питань соцiального
захисту населення виконавчих органiв мiських, районних у
MicTax рад/виконавчого органу сiльськоТ, селищноi, MicbKoT.

районноi у MicTi радиluентру надання адмiнiстративних
]lo

зАявА
про надання допомоги на проживаннrI

внугрiшньо перемiщеним особам

(прiзвишс, власне iм'я, по батьковi (за ttаявпостi)

[ата народження Номер телефону

Наявнiсть статусу особи з iнвалiднiстю
(TaK/lti)

Ресстрачiйний номер облiковоi картки платника податкiв або серiя (за

наявностi) та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi
переконання вiдмовrrяються вiд приЙЕятгя реестрацiЙного номера
облiковоi картки платника податкiв та офiчiйно повiдомили про це
вiдповiдноrrlу контролюючому органу i мають вiдмiтку в паспортi)

Адреса задсклароваIlого/заресстрованого мiсця проживання на територii
адмiнiстративIrо-територiальноi одиницi, звiдки перемiстилася особа

Алреса мiсця, куди перемiстилася особа

Номер банкiвського рахунка для
виплати допомоги (за стандартом

IBAN)
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Продовження додатка 1

вiдомостi про неповЕолiтнiх дiтей, якi перемiстилися разом iз внутрiшньо
перемiщеною особою:

[Iрiзвиlце, власlrе iм'я, по
батьковi (за наявностi)

Серiя та номер свiдоцтва про
народження/паспорта

Я усвiдомлюю, що наведенi мною вiдомостi, якi вплинули на надання
допомоги, булугь перевiренi згiдно iз законодавством.

Я ознайомлений з умовами надання допомоги.

Я даIо згоду на обробку персонаJIьних даних вiдповiдно .lо закону.

(дата) (лiдпис) (пIБ)

,Щата
народження



Додаток 2
до Порядку надання допомоги rra проживання

внутрiшньо перемiщеним особам

список
внутрiшньо перемiщених осiб,

якi звернулися щодо виплати допомоги на проживання

Порядковий
номер

Сума
надання

отрим}зачу
лопомоги.

гривень

Прiзвище,
власце
iм'я, по
батьковi

(за

паявностi)
отимувача
допомоги

Ресстрачiйний
номер

облiковоi
картки

платпика
полаткiв

отримувача
допомоги

HoT,rcp

поточного

рахlъка iз
спецiальним

режимом
використання

стаllдартом
lBAN)

отримрача
допомоги

Наяввiсть у
внугрiшньо
перемiщепоi

особи
статусу
особи з

iнвалiднiстю

Ki,rbKicTb
неповнолiтнiх

дiтей, якi
персмiстилися

разом iз
вн)лФiцrньо

перемiщеною
особоlо



рЕсстр
вв}"трiшньо перемiщених осiб,

якi звернулися щодо виплати допомоги на проживання

Додаток З

до Порядку надання допомоги на проживаншI
внугрiшньо перемiщеним особам

Cylra лопомоги,
гривень

Порялковий
номер

Прiзвищс, власне
iм'я, по батьковi (за

наявностi)
отимувача
допомоги

Ресстрацiйний
номер облiковоi
картки IIJIатника

податкiв
отимувача
лопомоги

Номер поточного

рахунка iз
сItецiальним

режимом
використанЕя (за

стаплартом IBAN)
отримувача
лопомоги



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

вiд 20 березня 2022 р. J.lЪ З32

порядок
використання коштiв державного бюджеry для

надання допомоги на проживання внугрiшньо перемiщеним особам

1.I]ей Порялок визнача€ механiзм використання коштiв державного
бюджету для надаЕвя допомоги на проживання внlтрiшньо перемiщеним
особам за бюджетною програмою "Надання щомiсячноТ адресноi допомоги
внутрiшньо перемiщеним особам для покриття витрат на проживання, в
тому числi на оплату житлово-комунaшьних послуг" (далi - бюджетнi
кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштiв с Мiнсоцполiтики.

З. Бюджетнi кошти спрямовуються акцiонерному товариству
".Щержавний ощадний банк Украiни" (лалi - АТ "Ощадбанк") для
перерахування допомоги на банкiвський рахунок (за стандартом IBAN)
внугрiшньо перемiщеним особам у банку, у якому в особи вiдкрито
рахунок.

4.Перерахування бюджетних коштiв здiйснюеться Мiнсоцполiтики
АТ "Ощадбанк" щомiсяця до 3, l3 i 2З числа на пiдставi ресстру
внутрiшньо перемiщених осiб для виплати допомоги, сформованого
державним пiдприемством "Iнформацiйно-обчислювальний центр
MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики".

5. Мiнсоцполiтики подас в Казначейство подання на перерахування
KotпTiB для виплати допомоги на проживання внугрiшньо перемiuденим
особам за формою, наведеною в додатку до цього Порядку, сформоване на
пiдставi Ресстру втlутрiшньо перемiщених осiб, якi звернулися щодо
виплати допомоги на проживання, та платiжне дор}пrення на
перерахування коштiв АТ "Ощадбанк".

6. АТ "Ощадбанк" в установленому порядку не пiзнiше нiж протягом
Ilаступного робочого д}ш з дня отримання коштiв перераховус ix на
банкiвськi рахунки (за стандартом IBAN) банку. в якому вiдкрито paxylioк
одержувача.

7. Зарахування коштiв на банкiвськi рахунки (за стандартом IBAN)
банкам, в яких вiдкритi рахунки одержувачiв. здiйснюеться за умови збiry
iнформачii про банкiвський рахунок, вiлкритий на iм'я особи, прiзвища,
iMeHi, по батьковi (за наявностi), реестрачiйного номера облiковоi картки
платника податкiв (за наявностi) та вiдс}тностi в банку даних про смерть

особи. набрання законноi сили рiшенням суду про визнання iT безвiсно

вiдс}тньою або оголошення померлою.
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8, Незарахованi суми коштiв не пiзнiше нiж протягом наступt{ого
операцiйного дня пiсля надходження коштiв повертаються банками до
АТ "Оцадбанк" для ix повернення Мiнсоцполiтики протягом трьох
оrrерачiйних днiв пiсля надходження коштiв вiд банкiв. Водночас
АТ "Ощадбанк" подае Мiнсоцполiтики в електроннiй формi з

влIкористанням квалiфiкованого електронного пiдпису iнформачiю про
прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) одержувача, банкiвський
рахунок (за стандартом IBAN), причини незарах}ъання коштiв, суму та
дату повернення коштiв на рах}ъок MiHicTepcTBa,

9, Вiлкриття paxyHKiB, реестрачiя, облiк бюджетних зобов'язань у
Казначействi та операцii, пов'язанi з використанням бюджетних коштiв.
здiйснюються в установленому законодавством порядку.

l0. Вiлображення в первинному та бухгалтерському облiку iнформачii
про проведення операцiй, пов'язаних iз використанням бюджетних коштiв,
та про отриманi (cTBopeHi) активи здiйснюеться в установленому
законодавством порядку.

l1. Складення та подання фiнансовоi звiтностi про використання
бюджетних коштiв, а також концоль за ix цiльовим i ефективним
витрачанням здiйснюються в установленому законодавством порядку.



,Щодаток
до Порядку використання коштiв державного

бюджеry для надання допомоги на
проживання внlтрiшньо перемiценим особам

вlд

Орган, якому подаеться: казначейство

Орган. що подас:

(ttазва)

мiнсоцполiтики
(назва)

Вiдповiдно до пункту 5 Порядку використаЕня коштiв державного
бюджету для надаЕня допомоги на проживання вн),трiшньо перемiulеним
особам, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 2022 р. JФ ".Щеякi питання надання допомоги на
проживання внутрiшньо перемiщеним особам", на пiдставi Ресстру
внутрiшньо перемiщених осiб, якi звернулися щодо виплати допомоги на
проживання, Jф _ вlд 20_ р. за рахунок коштlв

(rпrфраrrrи)

Кiлькiсть отримувачiв допомоги Загальна сума надання допомоги, грпвень

мп уповноважена особа
мiнсоцполiтики

(пiлtlис)

подАння
на перерах}tsання коштiв дlul виплати допомоги
на проживання внутрiшньо перемiщеним особам

20_ р.

20_ р.

(власнс iм'я та прiзвише)



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

вiл 20 березня 2022 р. Nэ ЗЗ2

l. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1 жовтня 20ll4 р. J\b 505
"Про наданпя щомiсячноi адресноi допомоги внутрiшньо перемiщеним
особам для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплаry
ж}Iтлово-комунirльних послуг" (Офiчiйний вiсник Украiни,2014 р., }& 80,
ст. 227 |).

2. Постанова Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд l б жовтн я 20l.4 р. J'{Ъ 554
"Про внесення змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1 жовтня
2014p. ЛЪ 505" (Офiцiйний вiсник Украiни,20|4 р., JФ 85, cT.24l l).

3. Пункт 1 змiн, що вносяться до порядкiв, затверджених постановами
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l жовтня 201.4 р. Ns 505 та вiд 1 жовтня
2014 р. N9 509, затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
28 сiчня 20l5 р. No 34 (Офiчiйний вiсник Украiни, 20l 5 р., Nэ 1 1 , ст. 280).

4. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l l березня 2015 р. Nч 95
"Про внесення змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l жовтня
2014p. Ns 505" (Офiцiйний вiсник Украiни,2015 р., JФ 2l, ст. 58З),

5. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 3 1 березня 20 l 5 р. }Гэ 2 l 2
"Про внесення змiн до Порядку надання щомiсячноi адресноi допомоги
особам, якi перемiщутоться з тимчасово окупованоТ територii Украiни та
paiioHiB проведення антитерористичноi операцii, для покритгя витрат на
проживання, в тому числi на оплату житлово-комунitльних послут"
(Офiцiйний вiсник Украiни, 2015 р., J\! 32, ст. 920).

6. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 8 квiтня 2015 р. М 257
"Про внесення змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1 жовтня
2014 р.Ns 505" (Офiцiйний вiсник Украiни, 20l5 р., Nч 36, ст. 1069).

7. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l5 червrrя 2015 р. J\b 427
"Про внесенrrя змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд l жовтпя
20I.4 р. ЛЬ 505" (офiчiйний вiсник Украiни, 20l5 р., }Ф 52, ст. l 670).

8. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету MiHicTpiB
Украiни, затвердженИх постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 26
серпня 20l5 р. М 636 (Офiчiйний вiсник Украiни,2015 р., Nч 70, cT.23l2).

9. Постанова KaбiHeTyMiHicTpiB Украiни вiд 7 жовтня 20l5 р. Ns 810
"Про внесення змiни до пyrrкту 5 Порядку надання щомiсячноi адресноI
допомоги внугрiшньо перемiщеним особам для покриття витрат на

пЕрЕлIк
постанов Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, цо втратили чиннiсть
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проживання, в тому числi на оплаry житлово-комунirльЕих посJýт"
(Офiчiйний вiсник Украiни, 20l5 р., ЛЪ 82, ст. 27 16).

l 0. Постанова Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiл 9 грулня 20 l 5 р. Л! 1 01 4
"Про внесення змiни до Порядку надання щомiсячноi адресноi допомоги
вrrутрiшньо перемiщеним особам для покриття витрат на проживання, в
тоwry числi на оплату житлово-комунzlльних послуг" (Офiчiйний вiсник
Украiни,20l5 р., J'Ф l00, ст. 3437),

ll. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни, затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 14грулня 2016 р. Nэ964 (Офiuiйний вiсник Украiни, 20lб р., Ns 10l,
cT.33l2).

12. Пункт l змiн, що вносяться до порялкiв. затверджених
постановами Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1 жовтня 20|4 р, Ns 505 i вiд
22 вересня 20lб р. Nч 646, затверджеЕих постановою Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 3l травня 2017 р. Ns 370 (Офiцiйний вiсник Украiни,2017 р.,
JФ 47, ст, l455).

lЗ. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 4 липня 2017 р. М 453
"Про внесення змiн до Порядку надання цомiсячноi адресноi допомоги
внутрiшньо перемiщеним особам для покриття витрат на проживання, в
тому числi на оплату житлово-ком}нальних послуг" (Офiцiйний вiсник
Украiни,2017 р., Nч 57, ст. l683).

14. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни, затверджених постаЕовою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд l3 вересня 2017 р. JФ689 (Офiцiйний вiсник УкраiЪи,20lt7 р., Nэ 76,
ст.2З29).

15. Постанова Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 20 грудня 2011 р.
.hl! 1044 "Про внесення змiн до Порялку надаЕIuI щомiсячноi адресноi

допомоги внутрiшньо перемiщеним особам для покриття витрат на
проживання, в тому числi на оплату житлово-комунiuьних послуг"
(Офiчiйний вiсник Украiни, 20l8 р., Nз З, ст. l22).

16. Постанова Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 17 сiчня 2018 р. Nэ 15

"Про внесення змiн до пункту 3 Порядку надання щомiсячноi адресrrоi

допомоги вн}трlшньо
проживання, в тому

перемiщеним особам дJuI покриття витрат на

числi на оплату житлово-комунальних послуг"
(Офiцiйний вiсник Украiни, 20l8 р., .Т\iЪ 10, ст. З59).

11.

Украiни,
l1 липня
ст. 1992).

18. Пlтlкт 2 змiн,
Украiни. затверджених

Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнеry MiHicTpiB

затверджениХ постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

2018 р. }Ф5а8 (Офiчiйний вiсник Украiни, 2018 р,, Ns 57,

шо вносяться до постанов Кабiнеry MiHicTptB

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл
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5вересня 2018 р. Nч713 (Офiчiйний вiсник Украiни,2018 р., N9 72,
ст.2436).

19. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 1 жовтня 201,4 р. М 505 i 509, затверджених постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 14 серпня 2019 р. Nэ 754 (Офiuiйний вiсник
Украiни,2019 р., Nч 68, cT.236l).

20. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни, затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 8 квiтня 2020 р, ЛЪ 266 (Офiцiйний вiсник Украiни, 2020 р., JФ 32,
ст, l095).

21. Пункт 7 змiн, що вносяться до постанов Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
20 травня 2020 р. Nэ 386 (Офirriйний вiсник УкраiЪи, 2020 р., N9 4З,
ст,. l389).

22, Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1 7 червня 2020 р. JФ 49l
"Про внесення змiн до Порядку надання щомiсячноi адресноi допомоги
внугрiшньо перемiщеним особам для покритгя витрат на проживання, в

тому числi Еа оплату житлово-комунальних послуг" (Офiчiйний вiсник
Украiни,2020р., Nч 5l, ст. l59l).

2З, Пункт 13 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету MiHicTpiB
Украiни, затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл
28 жовтня 2020 р. Ns 1035 (Офiцiйний вiсник Украiни, 2020 р., JФ 89,
ст. 2888).

24. Пункт 14 змiн, що вносяться до постанов Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни, затверджених постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд21 квiтня 202l р. Jsа02 (Офiчiйний вiсник Украiни, 202l р., J\! 35,
ст, 2098).

25. Постанова Кабiнету MiпicTpiB Украiни вiд 3 листопала 2021 р.
J\Ъ 1134 "Про внесення змiн до Порялку надання щомiсячноi адресtrоi
доIIомоги внугрiшньо перемiщеним особам дJuI покритIя витрат на
проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних посл}т"
(Офiчiйний вiсник Украiни, 202| р., J\Ъ 88, ст. 5658).


