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ПІДТРИМКА У ВАЖКИЙ ЧАС

 У зв'язку із широкомасштабною збройною агресією
російської федерації проти України за даними Міжнародної
організації з міграції понад 7,1 мільйонів людей в
Україні стали внутрішньо переміщеними особами.

 Рятуючись від наслідків страшної повномасштабної війни,
мільйони українців вимушено покинули свій дім. Усе те, що
будували роками було вмить зруйноване, а життя
розділилось на "до" та "після". Попри все, люди
виїжджають та евакуйовуються до більш безпечних регіонів
країни, задля того, аби зберегти власне життя, життя своїх
дітей та бути в безпеці.

 З огляду на складні обставини у яких опиняються люди, які
покидають свій рідний дім, було прийнято рішення про
надання матеріальної допомоги та запроваджено відповідні
зміни у законодавстві з метою надання грошових коштів
внутрішньо переміщеним особам.

https://www.iom.int/news/71-million-people-displaced-war-ukraine-iom-survey


ХТО МАЄ ПРАВО НА ГРОШОВУ 

ДОПОМОГУ І ЯКИЙ ЇЇ РОЗМІР?

 Якщо у Вас є довідка переселенця та Ви перемістилися з
АР Крим або населених пунктів, що входять
до переліку населених пунктів, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, або переліку населених пунктів, що
розташовані на лінії зіткнення, то держава може надати
Вам щомісячну адресну допомогу на карту, відкриту в
"Ощадбанку", для покриття витрат на проживання, в
тому числі на оплату комунальних послуг.

Увага! Отримана грошова допомога не враховується при
розрахунку сукупного доходу людини/сім'ї та не входить в
довідку про доходи при оформленні субсидії і т.ін.!

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80#n318


РОЗМІРИ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ:

Постановою № 332 передбачено, що допомога надається 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 30.04.2022 включно, надається починаючи з березня 

2022 року.

 Слід зазначити, що для оформлення допомоги потрібно отримати 

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (тобто 

отримати статус внутрішньо переміщеної особи). Отримання 

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та 

оформлення виплат може відбуватись одночасно (в один день).



ЯК ОФОРМИТИ ГРОШОВУ ДОПОМОГУ?

Документи, що необхідно надати:

 Заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за встановленим зразком);

 Документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує 
особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини;

 Документ, що посвідчує особу законного представника або документ, що підтверджує повноваження 
особи як законного представника недієздатної особи або особи, дієздатність якої обмежена (у разі 
подання заяви законним представником);

 Документи, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної 
одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що 
спричинили внутрішнє переміщення (подається лише у разі, якщо у поданих документах відсутня 
відмітка про реєстрацію проживання на території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення);

 Документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником (подається родичем при 
взятті на облік малолітньої дитини);

 Документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника 
дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, у якому дитина 
перебуває на повному державному забезпеченні.

 Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи видається заявнику в день подання 
заяви. У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або 
документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця 
проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє 
переміщення, – протягом 15 робочих днів.

 Після взяття на облік внутрішньо переміщеної особи далі можна подати заяву про надання 
допомоги на проживання. Така заява заповнюється за встановленою формою та може бути також 
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.



ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ВКАЗУВАТИ В 

ЗАЯВІ ?
 прізвище, 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.

Також окрім заяви за встановленим зразком слід подати копії 
документа, що посвідчує особу (паспорта), реєстраційного номера 
облікової картки платника податків, свідоцтва про народження дітей 
(у разі потреби).



ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ДОПОМОГИ НЕПОВНОЛІТНІМ ТА 

МАЛОЛІТНІМ ОСОБАМ?

Варто відмітити, що відповідно до положень Цивільного кодексу України малолітньою є
фізична особа до чотирнадцяти років, а неповнолітньою – у віці від чотирнадцяти до
вісімнадцяти років.

Відтак, Постановою № 332 передбачено, що неповнолітня дитина має право самостійно
звернутися за призначенням допомоги.

Також, постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 507 "Про внесення змін
до постанов Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332 і від 16.04.2022 №
457" внесено зміни до "Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо
переміщеним особам", затвердженому Постановою № 332. Тому наразі заяву про виплату
допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводу законного представника, може
подавати від її імені:

 особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещені батьки), за
наявності документа, що підтверджує сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною,
виданого службою у справах дітей за місцем звернення;

 особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати
дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників,
завіреною органом опіки та піклування;

 особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, яка залишилися без батьківського
піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове
влаштування).

 Виплата допомоги такій дитині здійснюється починаючи з березня 2022 року у разі
звернення за її наданням до 15 травня 2022 року включно на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання для зарахування допомоги "єПідтримка" або на
номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/507-2022-%D0%BF#n11


У ЯКИХ ВИПАДКАХ ЩОМІСЯЧНА 

АДРЕСНА ДОПОМОГА НЕ 

ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ?

Щомісячна адресна допомога не призначається в таких

випадках:

 Будь-хто з членів сім'ї має у власності житлове

приміщення, яке не знаходиться на тимчасово

окупованій території України або в районах проведення

АТО.

 Будь-хто з членів сім'ї має на депозитному банківському

рахунку кошти в сумі, що перевищує 10-кратний розмір

прожиткового мінімуму, встановленого для

працездатних осіб.



З ЯКИХ ПРИЧИН ПРИПИНЯЄТЬСЯ 

ВИПЛАТА ДОПОМОГИ?
Виплата щомісячної адресної допомоги припиняється з наступного місяця, якщо:

 Уповноважений представник родини (на якого була оформлена щомісячна адресна допомога) подав

заяву про припинення виплати.

 Державна служба зайнятості надала інформацію про те, що працездатні члени сім'ї протягом двох

місяців не працевлаштувалися за сприяння державної служби зайнятості або перебувають у трудових

відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України або в районах проведення

антитерористичної операції.

 Внутрішньо переміщена особа знято з обліку (анульована довідка переселенця).

 Уповноважений орган виявив факт надання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну

обставин, що впливають на призначення допомоги.

 У складі сім'ї є особи працездатного віку, які не працевлаштувалися або перебувають у трудових

відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України або в районах проведення АТО,

але фактично не працюють. При цьому особи не належать до таких категорій:

 громадяни, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку;

 громадяни, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку на підставі медичного

висновку лікарсько-консультативної комісії;

 громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними;

 студенти денної форми навчання;

 громадяни, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років або

інвалідами I або II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку.



З ЯКИХ ПРИЧИН ПРИПИНЯЄТЬСЯ 

ВИПЛАТА ДОПОМОГИ?

 Грошова допомога для таких працездатних членів сім'ї
зменшується на 50% і виплачується протягом двох місяців з
дня її призначення, а на наступний період – припиняється.
Особам працездатного віку, яким виплата допомоги була
припинена, допомога на наступний термін не призначається!

 Виплата грошової допомоги може бути відновлена, якщо
протягом місяця з місяця припинення виплати уповноважений
представник сім'ї повідомив уповноваженому органу про
зміну обставин, які вплинули на припинення виплати
допомоги.

 Особи працездатного віку, яким призначена грошова
допомога, зобов'язані інформувати в триденний термін відділ
з питань соціального захисту населення про факт
працевлаштування або перебування на обліку як безробітні.



ЯКИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТУСУ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ ТА 

ДОПОМОГИ У МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ ПОРТАЛУ 

ДІЯ? ЧИ НАДАЄТЬСЯ НАРАЗІ ТАКА ПОСЛУГА?

 З 20.04.2022 отримати статус та допомогу для 
внутрішньо переміщених осіб можна було у додатку
"Дія".

 Проте така функція була доступна лише для громадян, 
які звертались для отримання статусу внутрішньо
переміщеної особи вперше та мають ID-картку чи
біометричний закордонний паспорт у "Дії".

 Однак, зазначимо, що наразі така послуга тимчасово не 
надається. Додаток знаходиться у технічній розробці у 
зв'язку зі змінами запровадженими Постановою № 457. 
Коли оформити статус внутрішньо переміщеної особи та 
допомогу можна буде через Портал Дія наразі не відомо.



ПРОГРАМА ЮНІСЕФ ІЗ МІНІСТЕРСТВОМ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ 

НЕЗАХИЩЕНИХ РОДИН ІЗ ДІТЬМИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ 

ЧЕРЕЗ ВІЙНУ ТА ПОТРЕБУЮТЬ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

 Як зазначено на офіційному веб-сайті протягом першої фази 
Програми, ЮНІСЕФ допомагає родинам в Україні, які належать до 
однієї з двох категорій:

 мають троє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина 
не досягла двох років на момент подачі заявки;

 мають двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна 
дитина з інвалідністю.

 Для таких категорій осіб надалі необхідно зареєструватися на 
сайті https://register.unicef.org/ . 

 Заявку буде розглянуто фахівцями ЮНІСЕФ та його партнерами 
щодо її відповідності критеріям Програми. На основі цих даних 
буде ухвалене рішення щодо надання допомоги. Про ухвалене 
рішення повідомлять, надіславши смс на вказаний у заяві номер.

https://www.unicef.org/ukraine/spilno-cash-transfers
https://register.unicef.org/


ПРОГРАМА ЮНІСЕФ ІЗ МІНІСТЕРСТВОМ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ 

НЕЗАХИЩЕНИХ РОДИН ІЗ ДІТЬМИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ 

ЧЕРЕЗ ВІЙНУ ТА ПОТРЕБУЮТЬ ФІНАНСОВОЇ 

ПІДТРИМКИ
 Сума грошової допомоги на місяць складає 2200 грн на кожного члена сім’ї, але не

більше як на п’ять осіб.

 Родина отримає одноразову виплату за три місяці на вказаний банківський рахунок чи
дебетову картку протягом 4 тижнів з моменту подання заявки.

 Як бачимо, у такий непростий для України час запроваджуються зміни для
підтримання осіб, які вимушені були залишити свій дім. Окрім цього, запускаються
благодійні програми фінансової підтримки від Уряду та благодійних організацій. Усі ці
кроки направлені перш за все на те, щоб надати необхідну підтримку людям, які її
потребують.

 Наостанок хочеться зауважити, що у багатьох людей, які виїхали у безпечне місце,
виникла "провина вцілілого". Однак, кожен із нас сьогодні робить те, що від нього
залежить, щоб підтримувати себе та оточуючих, адже кожен по-своєму намагається
впоратись зі стресом. Пам'ятайте, що бути в безпеці, бути далеко від місця ведення
бойових дій та дбати про безпеку своїх дітей – це нормально. Ви можете принести
набагато більше користі для суспільства та держави перебуваючи в безпеці. Люди, які
продовжують просто працювати теж виконують важливе завдання, адже вони
підтримують економіку держави, а це надважливо. Окрім усього, навіть маленькі
справи інколи грають вирішальну роль, можна приєднатись до благодійних
організацій, або просто долучитись до цікавих особисто для Вас процесів у будь-якій
сфері та ініціатив.



ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ ВИПЛАТ УРЯДУ СПІЛЬНО 

З ООН (ГРОШОВА ДОПОМОГА ВІД ВСЕСВІТНЬОЇ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОГРАМИ ООН ТА 

УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНОГО КОМІСАРА ООН У 

СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ)

Як повідомляється на офіційному веб-сайті

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-razom-iz-

oon-viplachuvatimut-po-2200-grn-vrazlivim-

kategoriyam-pereselenciv-denis-shmigal , 

Уряд спільно з Організацією Об’єднаних Націй 

запустив ще дві програми виплат.

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-razom-iz-oon-viplachuvatimut-po-2200-grn-vrazlivim-kategoriyam-pereselenciv-denis-shmigal
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-razom-iz-oon-viplachuvatimut-po-2200-grn-vrazlivim-kategoriyam-pereselenciv-denis-shmigal


1.ВСЕСВІТНЯ ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА ООН 

ЩОДО ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПІДТРИМКИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ.

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2022 № 446 "Про
реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проекту
щодо додаткових заходів із соціальної підтримки внутрішньо переміщених
осіб" в рамках реалізації проекту право на виплату додаткової грошової
допомоги за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН мають
внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку як платники єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території
адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії,
відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази даних про
внутрішньо переміщених осіб.

 Виплата допомоги в рамках реалізації проекту здійснюється додатково без
подання окремого звернення внутрішньо переміщеною особою на підставі
відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо
переміщених осіб, незалежно від отримання особою інших видів допомоги,
зокрема виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

 Для отримання допомоги Міністерство соціальної політики формує і передає
Всесвітній продовольчій програмі ООН перелік внутрішньо переміщених осіб
взаємоузгоджених вразливих категорій, відомості про яких включено до Єдиної
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за черговістю дати
включення відповідної інформації про таких осіб до Єдиної бази даних.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446-2022-%D0%BF#Text


1.ВСЕСВІТНЯ ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА ООН 

ЩОДО ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ ІЗ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

 Виплата допомоги здійснюється в розмірі 2220 гривень на кожного 
члена сім'ї на місяць, але не більш як для трьох осіб.

 Програма лише активно починає діяти в Україні і допомогу можна 
отримати на сьогодні лише в окремих областях, наприклад, у 
Рівненській та Вінницькій. Щоб дізнатися про цю допомогу потрібно 
звернутися до органів соціального захисту населення територіальної 
громади.

 Окрім цього, як повідомляється на офіційному веб-сайті ПриватБанку 
нараховану грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми 
ООН (World Food Programme, WFP), можна буде отримати через 
Western Union в ПриватБанку.

 Питання стосовно отримання допомоги можна вирішити також, 
звернувшись до Всесвітньої продовольчої програми ООН (World Food 
Programme, WFP):

 за посиланням https://ukr.reg.scope.wfp.org/ukr/help

 на гарячу лінію за телефоном організації - 0 800 307 711.

https://ukr.reg.scope.wfp.org/ukr/help 


2. ПРОЕКТ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНОГО КОМІСАРА 

ООН У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ ЩОДО ДОДАТКОВИХ 

ЗАХОДІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ.

 Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2022 № 445
"Про реалізацію спільного з Управлінням Верховного комісара ООН у
справах біженців проекту щодо додаткових заходів із соціальної
підтримки внутрішньо переміщених осіб" в рамках реалізації проекту
право на виплату додаткової грошової допомоги за рахунок коштів
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців мають
внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку як платники
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на
якій проводяться бойові дії, відомості про яких включено до Єдиної
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

 Виплата допомоги в рамках реалізації проекту здійснюється так само
без подання окремого звернення внутрішньо переміщеною особою на
підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних
про внутрішньо переміщених осіб, незалежно від отримання особою
інших видів допомоги, зокрема виплати допомоги на проживання
внутрішньо переміщеним особам.

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp220445?an=1


2. ПРОЕКТ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНОГО 

КОМІСАРА ООН У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ 

ЩОДО ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ ІЗ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ.

 Виплата допомоги здійснюється в розмірі 2220 гривень на 
кожного члена сім'ї на місяць. Виплата допомоги здійснюється 
щомісяця протягом не менше ніж трьох місяців шляхом 
зарахування коштів на банківський рахунок внутрішньо 
переміщеної особи.

 Управління Верховного комісара ООН з питань захисту 
біженців спільно з Укрпоштою розпочали виплату грошових 
коштів.

 Допомогу можна отримати вже у Вінницькій, 
Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, 
Тернопільській, Хмельницькій областях.

 Додаткову інформацію можна отримати на гарячій лінії: 0-
800-307-711.

https://www.unhcr.org/ua/43231-unhcr-is-launching-a-cash-assistance-programme-for-idps-ua.html


ПОСИЛАННЯ НА ЗАКОНОДАВСТВО 

ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб”.

 Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України № 509 от 1.10.2014 р.

 Порядок надання щомісячної адресної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 
послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України № 505 від 01.10.2014 р.

 Порядок провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 
866 від 24.09.2008р.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1706-18/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF/paran9#n9
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF#n10
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n14


Доводимо до Вашого відома адресу місця знаходження  
Львівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги

та території, на які поширюється обслуговування громадян:

Львівський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Юрисдикція місцевого центру:
Перемишлянський район
Пустомитівський район

Яворівський район
Городоцький район
Жовківський район

Місто Львів
Адреса: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30 Телефон: (032)255-65-71, 

(032)255-36-65, (097)7117991 Електронна скринька: lviv2.lviv@legalaid.lviv.ua

mailto:lviv1.lviv@legalaid.lviv.ua



