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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Управління соціального 
захисту населення виконавчого 
комітету Київської районної у 
м. Полтаві ради 
15.06 .2022    № 30 -од 

                  
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА    59          
                                            адміністративної послуги                    

„ НАДАННЯ ДОПОМОГИ НА ПРОЖИВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ 
ОСОБАМ ” 

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної у м. Полтаві ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги ) 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги  
1 Місцезнаходження  М. Полтава, вулиця Степана Халтуріна, 13 
2 Інформація щодо режиму 

роботи  
Понеділок-четвер з 08-00 до 17-15 
П’ятниця з 08 до 16-00 

3 Телефон / факс, електронна  
адреса, офіційний веб-сайт  

0532 56 24 75 , факс 0532 56 24 75 
Електронна адреса: soc1601@pl.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 
4 Закони України Закон України „Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб” від 20.10.2014 № 1706-VII 
5 Акти Кабінету Міністрів 

України 
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 
№ 332 „Деякі питання виплати допомоги на проживання 
внутрішньо переміщеним особам ”. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 
509 „Про облік внутрішньо переміщених осіб”  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 
№204-р „Про затвердження переліку 
адміністративнотериторіальних одиниць, на території 
яких надається допомога застрахованим особам в рамках 
Програми „єПідтримка” (далі – розпорядження № 204) 

Умови отримання адміністративної послуги 
6 Підстава для отримання  Допомога на  проживання внутрішньо переміщеним 

особам надається: 
особам, які перемістилися з тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, 
а також території адміністративно-територіальної 
одиниці, на якій проводяться бойові дії та яку визначено в 
затвердженому розпорядженням №20 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”; 
починаючи з травня 2022р. внутрішньо переміщеним 
особам, які перемістилися з тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, 
території територіальних громад, що розташовані в районі 
проведення воєнних(бойових) дій або які перебувають в 
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тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також 
внутрішньо переміщеним особам у яких житло 
зруйноване або непридатне для проживання внаслідок 
пошкодження, за умови подання до 20.05.2022 заявки на 
відшкодування відповідних витрат, зокрема через Єдиний 
державний веб-портал електронних послуг „Портал Дія” 
або за умови подання органами місцевого самоврядування 
документального підтвердження факту пошкодження, 
знищення нерухомого майна таких осіб  унаслідок 
бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених 
військовою агресією Російської Федерації. 
 Перелік адміністративно-територіальних громад, які 
розташовані в районі проведення воєнних(бойових) дій 
або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 
(блокуванні) формується в електронній формі відповідно 
до Положення про інформаційну систему формування 
переліку територіальних громад, що розташовані в районі 
проведення воєнних(бойових) дій або які перебувають в 
тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), 
затвердженого постановою КМУ від 07.05.2022 № 562; у 
разі відсутності технічно можливого формування такого 
переліку в електронній формі затверджується  
Мінреінтеграції за  погодженням Міноборони на підставі 
пропозицій відповідних обласних, Київської міської 
військових адміністрацій.  

7 Перелік необхідних 
документів 

Заява за формою згідно з додатком 1 до Порядку надання 
допомоги на проживання внутрішньо переміщеним 
особам, затвердженого постановою № 332. 

8 Спосіб подання документів  Заява про надання допомоги на проживання внутрішньо 
переміщеним особам подається до управління 
соціального захисту населення . 

9 Платність (безоплатність) 
надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

10 Строк надання  Допомога надається внутрішньо переміщеній особі  за 
повний місяць незалежно від дати звернення за її 
наданням . 

11 Перелік підстав для 
відмови у наданні  

Заявник: 
не є ВПО; 
не належить до категорій ВПО, яким надається допомога, 
визначених у п.2,3 Порядку. 

12 Результат надання 
адміністративної послуги 

Призначення грошової допомоги на проживання / відмова 
в призначенні грошової допомоги на проживання 

13 Способи отримання 
відповіді (результату) 

Зарахування допомоги на: банківський рахунок (за 
стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок 
одержувача; поточний рахунок із спеціальним режимом 
використання для зарахування допомоги „єПідтримка” 

 
 
 


