
2000 грн – для дорослих; 
3000 грн – для осіб з інвалідністю та дітей (до 18 років).

перемістилися з територій, розташованих у районі проведення воєнних (бойових) дій, або тимчасово окупованих територій (далі — ТОТ);
мають житло, яке зруйноване або непридатне для проживання внаслідок воєнних дій. 

станом на 1 березня 2022р. отримували щомісячну адресну допомогу ВПО;
повторно перемістилися після 24.02.2022р. з ТОТ або територій, де ведуться воєнні (бойові) дії.

Що таке допомога на проживання ВПО
Допомога на проживання – це державна грошова допомога, яка надається внутрішньо переміщеним особам. Порядок її надання
передбачено Постановою КМУ від 20 березня 2022р. №322 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним
особам».
Допомога надається щомісячно, починаючи з місяця звернення, та виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення.
Призначається вона протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви. 

Що ж стосується її розміру, то він чітко визначений та не залежить від сукупного доходу сім’ї: 

Хто може отримати допомогу на проживання ВПО
Особи, які стали на облік як ВПО після 24.02.2022р., можуть отримувати допомогу на проживання якщо:

Особи, які стали на облік як ВПО до 24.02.2022р., можуть отримувати допомогу на проживання якщо:



паспорт;
довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН);
номер картки «єПідтримка» або банківського рахунку за стандартом IBAN;
за наявності документ, що підтверджує інвалідність;
за наявності документ, що підтверджує родинні відносини (наприклад, свідоцтво про народження дітей);
у разі відсутності запису про місце реєстрації проживання у паспорті, візьміть документ, який підтверджує факт проживання на території, з
якої здійснилося переміщення.

стала внутрішньо переміщеною особою після 24.02.2022р.;
раніше не зверталась до уповноважених органів для оформлення довідки ВПО;
має паспорт громадянина України у формі ID-картки або біометричний закордонний паспорт;
не перебуває за кордоном.

Оформлення допомоги на проживання ВПО
Оформити допомогу можна одночасно з оформленням довідки ВПО.

Щоб оформити допомогу на проживання необхідно скористатися мобільним додатком «Дія» або звернутися з заявою до:
1) органів соціального захисту населення;
2) центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП);
3) уповноваженої особи сільської/селищної/міської ради.

Звертаючись до уповноважених органів, з собою необхідно мати такі документи у паперовому або цифровому форматі:

Заява про надання допомоги на проживання пишеться та подається на кожного повнолітнього члена сім’ї окремо. Якщо у сім’ї є неповнолітні
діти, дані про них достатньо зазначити у заяві одного з батьків.

Оформити допомогу за допомогою додатку «Дія» можна лише якщо особа:



оновіть застосунок та авторизуйтеся в ньому;
зайдіть у розділ «Послуги», оберіть «Послуги для ВПО» і натисніть «Допомога для ВПО»;
вкажіть свою актуальну адресу;
підтвердіть своє місце перебування за допомогою геолокації;
введіть дані про дітей (якщо свідоцтво про народження дитини не підтягується автоматично, додайте його вручну);
натисніть «Хочу отримувати допомогу»;
виберіть картку єПідтримка або інший свій рахунок для зарахування коштів.

особа, з якою дитина перебуває у сімейних/родинних відносинах (тітка, дядько, хрещені батьки), повинна мати документ про підтвердження
сімейних/родинних зв’язків. Видає такий документ служба у справах дітей;
особа, яка уповноважена законними представниками супроводжувати дитину, повинна мати письмову заяву одного з законних
представників. Вона має підтверджувати повноваження супроводжувати дитину та бути завіреною органом з опіки або піклування;
особа, до сімʼї якої тимчасово влаштовано дитину, повинна мати копію наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування.

Оформлення допомоги на проживання ВПО за допомогою мобільного застосунку «Дія»:

Оформлення допомоги на проживання ВПО дитині до 18 років
Дитина віком до 14 років не може самостійно оформити допомогу на проживання. Допомогу такій дитині можуть оформити виключно законні
представники: батьки, опікуни і піклувальники.
Дитина віком від 14 до 18 років може оформити допомогу на проживання ВПО самостійно, звернувшись до уповноважених органів або
скориставшись додатком «Дія», або за участі законних представників. 

Оформлення допомоги на проживання ВПО дитині за відсутності законних представників
У такому випадку допомогу дитині можна оформити за участю особи, з якою дитина перебуває у сімейних/родинних відносинах, або яка
уповноважена супроводжувати дитину, або до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину. 

Проте необхідно враховувати наступне:



Підстави припинення виплати допомоги на проживання ВПО

Можливі наступні підстави припинення виплати допомоги на проживання:
1) за результатами перевірки місця фактичного проживання ВПО;
2) добровільної відмови від отримання допомоги на проживання ВПО;
3) скасування довідки про взяття на облік ВПО;
4) смерті ВПО. 

За відсутності ВПО за своїм фактичним місцем проживання/перебування під час вибіркової перевірки територіальними органами Нацсоцслужби
складається акт і залишається повідомлення про необхідність особи прибути до органу соціального захисту протягом 10 календарних днів. У
випадку неприбуття, допомога на проживання ВПО припиняється з наступного місяця.

Щоб відмовитися від отримання допомоги на проживання ВПО, особі необхідно звернутися з заявою до уповноваженого органу.
При скасуванні дії довідки про взяття на облік ВПО, також скасовується виплата допомоги на проживання ВПО. 


