
Про надання допомоги на проживання  

внутрішньо переміщеним особам 

 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову “Деякі питання 

виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”                             

20 березня 2022 року №332, якою затверджено Порядок надання допомоги на 

проживання внутрішньо переміщеним особам (далі – Порядок). 

Відповідно до Порядку особам, які перемістилися з тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також 

територій адміністративно-територіальних одиниць де відповідно до 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року №204-

р “Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на 

території яких надається допомога застрахованим особам в рамках програми 

“є-Підтримка” (зі змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2022 року  № 213-р) проводяться бойові дії, надається 

допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі – Допомога 

на проживання). 

Допомога на проживання надається у розмірах: 3000 грн. на місяць для 

осіб з інвалідністю та дітей і 2000 грн. для інших осіб на місяць, починаючи з 

місяця звернення за її отриманням та закінчуючи одним місяцем після 

припинення введення воєнного стану. 

При цьому, внутрішньо переміщеним особам, які станом на 01 березня 

2022 року отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 505, Допомога на проживання 

призначатиметься автоматично без звернення таких осіб та 

виплачуватиметься на банківський рахунок одержувача з наступного місяця, 

за місяцем припинення виплати щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг. 

Перше, що потрібно зробити, якщо інформації про людину ще немає у 

Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, - це 

стати на облік як внутрішньо-переміщена особа та отримати відповідну 

довідку. 

Наступним кроком – необхідно подати заяву на отримання допомоги на 

проживання. 

Заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та про надання 

допомоги на проживання можна подати до Олександрівського відділу з 

питань призначення та виплати державних соціальних допомог управління 

соціального захисту населення Кропивницької районної військової 

адміністрації або до відділу соціального захисту населення Олександрівської 

селищної ради за адресою: смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 

82. 



Крім цього, перебуває в процесі доопрацювання можливість отримання 

Допомоги на проживання шляхом заповнення відповідної заяви з 

використанням мобільного додатку Порталу Дія. 

Діти, які досягли 14 річного віку мають право самостійно звертатись за 

отриманням статусу та призначенням Допомоги на проживання. 

 

Прийняття заяв, формування справ, видача довідок внутрішньо 

переміщеним особам, будуть здійснювати наступні працівники:  

 

Станом на 06 квітня 2022 року по Олександрівській територіальній громаді 

взято на облік 291 внутрішньо переміщену сім'ю.  

Надано статус внутрішньо переміщеної особи 561 особі. 

Через програмний комплекс «Соціальна громада» – 50 сімей, 64 особи. 

Прийнято заяв на допомогу на проживання – 66. 

На даний час програмний комплекс «Соціальна громада» знаходиться в стадії 

інтеграції та доопрацювання на рівні міністерства інформаційної політики 

України та міністерства соціальної політики України, що у подальшому 

надасть можливість більш оперативно вносити дані про внутрішньо 

переміщених осіб. 

№ 

з/п 
ПІБ Посада 

Контактний 

номер телефону 

Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради 

1 Антіпова Ірина 

Олександрівна 

начальник відділу 

(05242) 3-23-02 

098 110 06 13 

2 Єгорова Світлана 

Олександрівна 

завідувач сектору прийому 

3 Луценко Олена 

Іванівна 

головний спеціаліст 

4 Малохатько Леся 

Василівна 

головний спеціаліст 

5 Найко Ірина 

Борисівна 

головний спеціаліст 

6 Самохвал Олена 

Борисівна 

головний спеціаліст 

Олександрівський відділ з питань призначення та виплати державних 

соціальних допомог управління соціального захисту населення 

Кропивницької РВА 

1 Ковтун Людмила 

Володимирівна 

начальник відділу 

(05242) 3-25-32 

2 Жалдак Оксана 

Володимирівна 

головний спеціаліст 

3 Гула Тетяна 

Григорівна 

головний спеціаліст 

4 Рожило Людмила 

Вікторівна 

головний спеціаліст 


