
Міністерство  

соціальної політики України

Запровадження обліку переміщених осіб та 
надання їм грошової допомоги для 
покриття витрат на проживання,                 покриття витрат на проживання,                 
в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг 



Облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території 
України та районів проведення антитерористичної операції

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 1 жовтня 2014 року   № 509 "Про 
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від 1 жовтня 2014 року   № 509 "Про 
запровадження обліку осіб, які 
переміщуються з тимчасово окупованої 
території України та районів проведення 
антитерористичної операції"



1. Запроваджується облік осіб, які переміщуються;

2. Затверджується  Порядок оформлення і видачі довідки 
про взяття на облік особи та форма цієї довідки; 

3. Забезпечується створення та ведення Єдиної 
інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які 

Урядовим рішеннямУрядовим рішенням::
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інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які 
переміщуються.

Довідка є документом, який видається  
громадянам України, іноземцям та особам без 
громадянства, які постійно проживають на 
території України, особам, які переміщуються  з 
тимчасово окупованої території та районів 
проведення антитерористичної операції



Для отримання довідки особа, яка переміщується повинна звертатися  
із заявою про взяття на облік:

ФСРВПО
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до посадової особи 
уповноваженого 
органу, яка залучена 
в установленому 
порядку до участі в 
роботі регіонального 
штабу

уповноваженим органом 
можуть здійснюватися з 
відвідуванням місць 
проживання осіб, які 
переміщуються, 
працівниками житлово-
експлуатаційних організацій 
або уповноваженими 
особами, які визначаються 
виконавчими органами 
сільських і селищних рад

до структурного підрозділу 
з питань соціального 
захисту населення 
районних, районних у м. 
Києві держадміністрацій, 
виконавчих органів 
міських, районних у містах 
рад  (далі уповноважений 
орган)



Заява про взяття на облік повинна містити таку Заява про взяття на облік повинна містити таку 
інформацію про заявника:інформацію про заявника:
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Заявник дає згоду на обробку, використання, зберігання його персональних 
даних та персональних даних  неповнолітніх осіб, які переміщуються 
разом з ним.

Інформація щодо персональних даних внутрішньо переміщених осіб може

передаватися до агенцій ООН та Міжнародного Комітету Червоного

Хреста, за згодою заявника.
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Разом із заявою внутрішньо переміщена особа подає:Разом із заявою внутрішньо переміщена особа подає:

громадянин України – паспорт громадянина України або інший документ,
що посвідчує особу;

іноземець або особа без громадянства – паспортний документ, посвідку
на постійне проживання, або інший документ, що посвідчує особу.

У разі втрати або викрадення документів, що посвідчують особу,
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У разі втрати або викрадення документів, що посвідчують особу,
внутрішньо переміщена особа повідомляє про це територіальні

підрозділи ДМС за місцем перебування, які в одноденний строк

видають тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина

України, іноземця або особу без громадянства.



Єдина інформаційна базаЄдина інформаційна база

З метою обліку осіб, які

переміщуються уповноважений

орган веде Єдину інформаційну

базу даних про взятих на облік
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Повне 
охоплення

базу даних про взятих на облік

осіб, які переміщуються з

тимчасово окупованої території

України та районів проведення

антитерористичної операції,
держателем якої є

Мінсоцполітики.



До Єдиної інформаційної бази включаються такі До Єдиної інформаційної бази включаються такі 
відомості про внутрішньо переміщену особу:відомості про внутрішньо переміщену особу:

1. Прізвище, ім’я, по батькові;

2. Громадянство (підданство);

3. Дата та місце народження;

4. Стать;

5. Паспортні дані (номер, серія, дата та ким виданий паспорт 
громадянина України (дані іншого документа, що посвідчує особу); 

6. Відомості про внутрішньо переміщених осіб, які не досягли 18-річного 
віку і прибули разом із заявником;

7. Відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;



8. Адреса, за якою з особою може вестися офіційне

листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону;

9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків у разі

наявності інформації;

10. Наявність у будь-кого із членів сім'ї у володінні житлового

приміщення, що знаходиться в регіонах, інших ніж тимчасово окупована
територія України та райони проведення антитерористичної операції.
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11. Відомості про місце роботи та час, з якого особа там працює;

12. Відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;

13. Дата видачі довідки та назва підрозділу, що її видав;

14. Інформація про задоволення заявлених потреб, надані послуги

(виплати);

Для ідентифікації в Базі даних може міститись фотографічне зображення

особи, яка переміщується.



Довідка видається у день подання заяви, яка роздруковується на 
папері формату А4 і підписується посадовою особою уповноваженого 
органу. 

На довідці проставляється печатка уповноваженого органу. 

Відомості про неповнолітніх осіб, які переміщуються разом з батьками або 
членами сім'ї, зазначаються у довідці одного із заявників. 

Довідка видається безоплатно.

Уповноважені органи ведуть журнал обліку виданих 
довідок.



Підстави відмови у видачі довідки:Підстави відмови у видачі довідки:

1) відсутні обставини, що спричинили внутрішнє 
переміщення;

2) заявник втратив документи, що посвідчують його особу та 
підтверджують громадянство України, до їх відновлення.

У випадку відмови у видачі довідки на вимогу заявника 

У разі зміни місця тимчасового перебування та звернення заявника

за видачею довідки до іншого уповноваженого органу раніше видана

довідка вилучається, про що вносяться відповідні зміни до Бази даних.

У разі втрати або псування довідки уповноважений орган замість

неї видає дублікат на підставі заяви особи, яка переміщується.

У випадку відмови у видачі довідки на вимогу заявника 
письмово повідомляються підстави такої відмови.



Надання грошової допомоги особам, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, 

в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Постанова Кабінету Міністрів України

від 1 жовтня 2014 року № 509 "Про
надання щомісячної адресної допомоги
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надання щомісячної адресної допомоги

особам, які переміщуються з тимчасово

окупованої території України та районів

проведення антитерористичної операції,
для покриття витрат на проживання, в
тому числі на оплату житлово-
комунальних послуг"



Для покриття витрат на проживання,
в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг особамособам, які обліковані органами соціального
захисту населення надається щомісячна грошова

допомога.

Розміри грошової допомогиРозміри грошової допомоги::
на одну особу

Загальна сума допомоги на сім’ю
розраховується як сума розмірів допомоги

на кожного члена сім’ї та

на одну особу

для непрацездатних осіб 884 грн.

для працездатних осіб 442 грн.

не може перевищувати 2 400 гривень.



Грошова допомога надається особам, які обліковані

структурними підрозділами соціального захисту населення як

особи, що переміщуються з тимчасово окупованої території

України та районів проведення АТО.

Допомога призначається нана термінтермін нене більшебільше ніжніж 66 місяцівмісяців

зз днядня зверненнязвернення за її призначенням та виплачується по

Умови призначення допомогиУмови призначення допомоги

зз днядня зверненнязвернення за її призначенням та виплачується по

місяць зняття з такого обліку (включно).

Допомога призначається на сім‘ю та виплачується

уповноваженій особі - за умови надання їй згоди від інших членів

сім‘ї про виплату цій особі суми нарахованої допомоги.

Розмір отриманої грошової допомоги не оподатковується

і не враховується в сукупному доходу сім‘ї при призначенні

інших видів державної соціальної допомоги.



Для призначення допомоги Уповноважений представник сім’ї
звертаєтьсязвертається до органу соціального захисту населення за фактичним

місцем проживання зз заявоюзаявою, в якій зазначаються відомості про всіх

членів сім‘ї

Заява на призначення допомогиЗаява на призначення допомоги

ДоДо заявизаяви додаютьсядодаються::ДоДо заявизаяви додаютьсядодаються::
копія свідоцтва про одруження (за потреби);
копії свідоцтв про народження дітей (за потреби);
письмова згода довільної форми про виплату грошової

допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів

сім’ї;
та згода на обробку персональних даних.



у володінні житлове приміщення, що знаходиться

в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України

та райони АТО;

у володінні два і більше транспортних засобів,
що підлягають державній реєстрації та обліку

Допомога не призначається у разі, коли сім‘я має:

що підлягають державній реєстрації та обліку

в Державтоінспекції (не враховуються засоби, придбані на пільгових

умовах через уповноважені органи, а також вітчизняні транспортні

засоби з терміном експлуатації понад 10 років та інші засоби з

терміном експлуатації понад 15 років);

на депозитному банківському рахунку кошти у розмірі більшому
ніж 10-кратний розмір прожиткового мінімуму

для працездатних осіб



Допомога длядля працездатнихпрацездатних членів сім’ї зменшується на
наступні два місяці на 50 відсотків, якщо вони:

не працевлаштувалися протягом двох місяців

з дня призначення виплати грошової допомоги,
в тому числі за сприянням державної служби зайнятості;

перебувають в трудових відносинах

з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в

районах проведення АТО,

Умови зменшення розміру допомогиУмови зменшення розміру допомоги

районах проведення АТО,
алеале фактичнофактично нене працюютьпрацюють

Якщо і після цього працездатна особа

не працевлаштувалася виплата допомоги припиняється.

Особи працездатного віку, яким призначено допомогу
зобов'язані у 3-денний строк повідомити управління

соціального захисту про факт працевлаштування.



за відповідною заявою уповноваженого представника сім’ї;
за повідомленням державної служби зайнятості про те,

що працездатні члени сім’ї у встановлений строк

не працевлаштувалися;
у разі скасування довідки про взяття на облік внутрішньо

переміщеної особи;
виявлення факту подання недостовірної інформації або

неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення

Виплата допомоги припиняється з наступного місяця:Виплата допомоги припиняється з наступного місяця:

неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення

грошової допомоги.

Надміру виплачена сума допомоги (внаслідок подання

документів з недостовірними відомостями), повертаються на

вимогу органу соціального захисту населення.
У разі відмови щодо добровільного повернення надміру

перерахованих сум допомоги вони стягуються у судовому

порядку.


