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Я, ПІБ, є вимушеною переселенкою з міста області, що підтверджується паспортом 

та довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 20 жовтня 2017 року 

№51505, виданої Управлінням праці та соціального захисту населення Краматорської 

міської ради. До складу моєї сім’ї входять діти ПІБ, рік народження. 

Відповідно до п.2 Порядку №505, грошова допомога надається внутрішньо 

переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, 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 або заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, їх дітям, які 

народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової 

окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації та 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 по 

місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців. 

 

Згідно з п.5 Порядку №505, для отримання грошової допомоги уповноважений 

представник сім’ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім’ї до 

уповноваженого органу із письмовою заявою, складеною у довільній формі, про надання 

грошової допомоги і подає документи, визначені цим пунктом. 

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 окуповані 

території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. 

Севастополі, 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, або заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації; 

- 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 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації (для військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених 

осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть 

безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації), 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, копія довідки від уповноваженого банку із зазначенням реквізитів 

поточного рахунка, 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 зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок 

проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших 

регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, 

Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, 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 згідно з додатком. 

Даю згоду на обробку моїх персональних даних. 

 

 

Додатки: 

- Копія паспорту; 

- Копія РНОКПП; 

- Копії свідоцтва про народження; 

- Копія довідки з місця роботи; 

- Копія довідки ВПО; 

- Копія акту обстеження житлових умов; 

- Банківські документи. 
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