
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ начальника УСЗН 
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. 

(у редакції наказу начальника 

УСЗН Корюківської РДА  

від 03.05.2022 №   15       ) 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги  

„НАДАННЯ ДОПОМОГИ НА ПРОЖИВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ 

ОСОБАМ” 

 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ КОРЮКІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ/ 

ВІДДІЛ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ  

ПОСЛУГ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

___________________________________________________________________ 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та / або центру надання адміністративних послуг) 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання 

адміністративних послуг 

1 Місцезнаходження  15300  Чернігівська обл. м. Корюківка , вул.Вокзальна,9   

2 Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок      з 8.00 до 17.00 

Вівторок       з 8.00 до 17.00 

Середа           з 8.00 до 17.00 

Четвер          з 8.00 до 20.00 

П’ятниця      з 8.00 до 17.00 

Субота         з 9.00 до 13.00 

Неділя           вихідний 

3 Телефон / факс, електронна  

адреса, офіційний веб-сайт  

(04657) 3-42-93  

(04657) 3-45-01 

koryukivkacnap@gmail.com 

http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/  

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 01.10.2014 

№ 509 „Про облік внутрішньо переміщених осіб” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 

№ 332 „Деякі питання виплати допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам” (далі – постанова 

№ 332) 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 

№ 204-р „Про затвердження переліку адміністративно-

територіальних одиниць, на території яких надається 

допомога застрахованим особам в рамках Програми 

„єПідтримка” (далі – розпорядження № 204) 

Умови отримання адміністративної послуги 

mailto:koryukivkacnap@gmail.com
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/


6 Підстава для отримання  наявність чинної довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи; 

переміщення 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 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”, затвердженому 

розпорядженням № 204; 

отримання станом на 01.03.2022 щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття 

витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.10.2014 № 505 „Про надання 

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних послуг” 

7 Перелік необхідних 

документів 

Заява за формою згідно з додатком 1 до Порядку надання 

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним 

особам, затвердженого постановою № 332 (далі – 

Порядок) 

8 Спосіб подання документів  Заява на отримання допомоги формується засобами 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг 

„Портал Дія” (далі – Портал Дія), зокрема з використанням 

мобільного додатка. 

Заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка 

прибула без супроводження законного представника, може 

подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, 

повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, 

мачуха, у яких проживає (перебуває) дитина. 

Неповнолітня дитина має право самостійно звернутися за 

призначенням допомоги. 

Заява про надання допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам також може бути 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 

9 Платність (безоплатність) 

надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно 

10 Строк надання  Допомога надається кожній внутрішньо переміщеній особі 

щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного 

стану та одного місяця після його припинення чи 

скасування. 



Допомога виплачується за повний місяць незалежно від 

дати звернення за її наданням та дати припинення чи 

скасування воєнного стану. 

Допомога внутрішньо переміщеним особам, які 

звернулися за її наданням до 14.04.2022, надається 

починаючи з березня 2022 року 

11 Перелік підстав для 

відмови у наданні 

Допомога не надається внутрішньо переміщеним особам, 

які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 

24.02.2022 у регіонах, що не включені до переліку, 

зазначеному в абзаці першому пункту 2 Порядку, за 

винятком осіб, які отримували щомісячну адресну 

допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття 

витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг 

12 Результат надання 

адміністративної послуги 

Призначення та виплата допомоги на проживання 

внутрішньо переміщеним особам / відмова у призначенні 

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним 

особам 

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” 
 

 

 

 


