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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних послуг
(назва адміністративної послуги)

Відділ з питань грошових виплат та компенсацій управління праці та 
соціального захисту населення Дергачівської районної державної 

адміністрації Харківської області
(ішіі.меїіушіння суб'єкт надання адміністраіинної послуги) ^

Інф орм ація  про суб'єкт а надання а д м ін іст р а т и вн ої послуги
1. М ісцезнаходження суб'єкта надання 

адмініст рат ивної послуги
Харківська область, м. Дергачі, вул. 1-го 
Травня 8а, каб. 1, (1-ий поверх)

Інформація щодо реж иму робот и  
суб'єкта надання адмініст рат ивної 
послуги

Прийом суб’єктів звернень:
понеділок-вівторок з 8.00 до 16.30,
четвер з 8.00 до 16.30,
п’ятниця з 8.00 до 12.00,
перерва на обід: з 12.00 до 12.45
вихідні дні: субота, неділя та святкові дні

3. Телефон/факс (довідки), адреса 
елект ронної пош т и та веб-сайт  
суб'єкта надання адмініст рат ивної 
послуги

Телефон: (код 05763) 30205 
електронна пошта: 
upszn_derhachi@rda.kh.gov.ua

Н орм ат ивні акт и, яким и реглам ент уєт ься надання а д м ін іст р а т и вн ої послуги

4. Акт и цент ральних органів 
виконавчої влади

Постанова КМУ від 01.10.2014 № 505 
«Порядок надання щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо переміщеним 
особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг» зі змінами.

Акт и цент ральних органів Постанова КМУ від 08.06.2016 № 365

mailto:upszn_derhachi@rda.kh.gov.ua


виконавчої влади «Порядок призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам» зі змінами.

4.2 Акти цент ральних органів 
виконавчої влади

Розпорядження КМУ від 07.11.2014 
№10885-р «Про затвердження переліку 
населених пунктів, на території яких 
органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження, та перелік 
населених пунктів, що розташовані на 
лінії зіткнення» зі змінами.

Ум ови от рим ання адм ініст рат ивної послуги
.. 5. Підстава для одержання 

адмініст рат ивної послуги
Грошова допомога надається 

внутрішньо переміщеним особам, які 
перемістилися з тимчасово окупованої 
території України, населених пунктів, на 
території яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, та населених пунктів, 
розташованих на лінії зіткнення, а також 
внутрішньо переміщеним особам, житло 
яких зруйновано або стало непридатним 
для проживання внаслідок проведення 
антитерористичної операції, їх дітям, які 
наробилися після дати початку проведення 
антитерористичної операції, тимчасової 
окупації, та які взяті на облік у 
структурних підрозділах з питань 
соціального захисту населення районних, 
районних у м. Києві держадміністрацій, 
виконавчих органах з питань соціального 
захисту населення міських, районних у 
містах (у разі утворення) рад (далі - 
уповноважені органи), з дня звернення за 
її призначенням до місяць зняття з такого 
обліку включно, але не більше ніж на 
шість місяців.

6 . Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 
адмініст рат ивної послуги, а також  
вимоги до них

Для отримання грошової допомоги 
(зокрема в разі призначення грошової 
допомоги' на наступний шестимісячний 
строк, якщо її виплата раніше не 
здійснювалася через установи 
уповноваженого банку) уповноважений 
представник сім’ї звертається за 
фактичним місцем проживання 
(перебування) сім’ї до установи 
уповноваженого банку для відкриття в 
установленому порядку поточного 
рахунка, пред’являє паспорт громадянина 
України або інший документ, що 
посвідчує особу та підтверджує 
громадянство України, а для іноземців та 
осіб без громадянства - документ, що 
посвідчує особу та підтверджує її 
спеціальний статус, та подає на адресу



уповноваженого органу відповідну заяву 
про надання грошової допомоги- (для 
призначення грошової допомоги вперше) 
або заяву, в якій повідомляє про 
відсутність змін, що впливають на 
призначення грошової допомоги (у разі 
призначення грошової допомоги на 
наступний шестимісячний строк, якщо її 
виплата раніше не здійснювалася через 
установи уповноваженого банку). З метою 
визначення дати, часу подання заяви та 
адреси, за якою подається заява, 
уповноважений представник сім’ї 
звертається у контакт-центр
уповноваженого банку.

Для виплати грошової допомоги на 
малолітніх дітей, які переміщуються без 
супроводу батьків або осіб, які їх 
замінюють, поточний рахунок на ім’я 
малолітньої дитини відкривається за 
зверненням осіб, які додатково подають 
уповноваженому банку документи, що 
посвідчують особу заявника та 
підтверджують родинні стосунки між 
дитиною і заявником, або документ, що 
підтверджує повноваження представника 
служби у справах дітей.

У заяві зазначаються такі відомості 
про всіх членів сім’ї, які претендують на 
отримання грошової допомоги: 

прізвище, ім’я та по батькові; 
число, місяць, рік народження; 
серія, номер (у разі наявності) 

паспорта громадянина України, ким і коли 
виданий або серія, номер документа, що 
посвідчує особу та підтверджує 
громадянство України, а для іноземців та 
осіб без громадянства - документа, що 
посвідчує особу та підтверджує її 
спеціальний статус;

реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (не зазначається 
фізичними особами, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідному 
територіальному органу ДФС і мають 
відмітку в паспорті); 

інформацію про:

- зареєстроване та фактичне місце 
проживання (перебування);

- наявність у будь-якого із членів сім’ї



у власності житлового
приміщення/частини житлового
приміщення, розташованого в інших 
регіонах, ніж тимчасово окупована 
територія України, населені пункти, на 
території яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, та населені пункти, що 
розташовані на лінії зіткнення;

- наявність житлового приміщення, 
яке зруйновано або стало непридатним для 
проживання внаслідок проведення 
антитерористичної операції;

- наявність у будь-якого з членів сім’ї
на депозитному банківському рахунку 
(рахунках) коштів у розмірі, що 
перевищує 25-кратний розмір
прожиткового мінімуму, встановленого 
для працездатних осіб;

- місце роботи осіб працездатного віку 
та час, з якого особа там працює;

- наявність у будь-якого з членів сім’ї 
інвалідності із зазначенням групи 
інвалідності.

До заяви додаються копія довідки з 
військової частини про залучення до 
проведення антитерористичної операції 
(для військовослужбовців із числа 
внутрішньо переміщених осіб, які 
захищають незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України та 
беруть безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні 
її проведення, перебуваючи безпосередньо 
в районі антитерористичної операції), 
копія довідки з місця роботи або копія 
іншого документа, що посвідчує 
зайнятість (для працездатних осіб), копія 
свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про 
народження дітей, засвідчені власним 
підписом уповноваженого представника 
сім’ї, письмова згода (у довільній формі) 
про виплату грошової допомоги 
уповноваженому представнику сім’ї від 
інших членів сім’ї та згода на обробку 
персональних даних, а також письмовий 
дозвіл на розкриття уповноваженим 
банком інформації, що містить банківську 
таємницю, щодо поточного рахунка, 
відкритого уповноваженому представнику 
сім’ї в установі уповноваженого банку. У 
разі наявності житлового приміщення, яке 
зруйновано або стало непридатним для 
проживання внаслідок проведення



антитерористичної операції, 
розташованого в інших регіонах, ніж 
тимчасово окупована територія України, 
населених пунктах, на території яких 
органи державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження, та 
населених пунктах, що розташовані на 
лінії зіткнення, додається копія акта 
обстеження технічного стану житлового 
приміщення (будинку, квартири) (далі - 
акт технічного стану), складеного 
комісією, утвореною районною, районною 
у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрацією, військово-цивільною 
адміністрацією, виконавчим органом 
сільської, селищної, міської, районної у 
місті (в разі утворення) ради, виконавчим 
органом ради об’єднаної територіальної 
громади, за формою.

7. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адмініст рат ивної 
послуги

Суб’єкт звернення заповнює заяву та з 
пакетом документів, передбачених в п. 6, 
особисто подає її до органу соціального 
захисту населення для отримання 
адміністративної послуги.

8. Платність (безоплатність) 
надання адмініст рат ивної послуги

Безоплатно.

9. Строк надання адмініст рат ивної 
послуги

10 календарних днів після надходження 
всіх необхідних документів.

11. Перелік підст ав для відмови у 
наданні адмініст рат ивної послуги

• Будь-хто із членів сім’ї (крім 
сімей, до складу яких входять 
військовослужбовці з числа внутрішньо 
переміщених осіб, які захищають 
незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність України та беруть 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції) має у 
власності житлове приміщення/частину 
житлового приміщення, що розташоване в 
інших регіонах, ніж тимчасово окупована 
територія України, населені пункти, на 
території яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, та населені пункти, що 
розташовані на лінії зіткнення, крім 
житлових приміщень, які непридатні для 
проживання, що підтверджується 
відповідним актом технічного стану;

• будь-хто з членів сім’ї має на 
депозитному банківському рахунку ' 
(рахунках) кошти у сумі, що перевищує



25-кратний розмір прожиткового 
мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб..

12. Результат надання 
адмініст рат ивної послуги

Призначення щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо переміщеним 
особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг 
або відмова у призначенні зазначеної 
допомоги.

13. Способи отримання відповіді 
(результату)

Повідомлення про призначення 
щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття витрат 
на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг отримується 
особисто суб’єктом звернення 3 
пред’явленням паспорту або іншого 
документу, що посвідчує особу.


