
ПРАВОВА ДОПОМОГА

в умовах воєнного стану

Соціальна 
допомога 
в умовах  
воєнного 
стану

Ця публікація здійснена за підтримки Програми розвитку ООН в Україні 
та Міністерства закордонних справ Данії. Думки, висновки чи ре ко
мендації належать авторам та упорядникам цього видання й не обов’яз
ково відображають погляди Міністерства закордонних справ Данії, 
 Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН.

! бажано надати документи, 
на яких ґрунтується 
звернення

для усіх осіб під 
юрисдикцією України

БЕЗОПЛАТНА
ПЕРВИННА
ПРАВОВА ДОПОМОГА

БЕЗОПЛАТНА
ВТОРИННА

ПРАВОВА ДОПОМОГА

єдиний телефонний номер 
(дзвінки безкоштовні) 

усі сервіси надання безоплатної 
правової допомоги

потрібно швидко отримати 
інформацію про ваші права  
в умовах воєнного стану  
чи маєте інше правове питання?

отримайте консультацію  
та роз’яснення дистанційно

Консультація підготовлена станом на 
09.04.2022.
Зверніть увагу, в умовах воєнного стану 
 від буваються постійні зміни у законодавстві.
Переглянути актуальність розміщеної у цьо-
му буклеті інформації та відповідні зміни  
(за наявності) можна за цим посиланням:

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

 Постанова Кабінету Міністрів України  
від 07 березня 2022 року № 214 «Про деякі 
питання надання державної соціальної допо
моги на період введення воєнного стану»;

 Постанова Кабінету Міністрів України  
від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі 
питання виплати допомоги на проживання 
внутрішньо переміщеним особам»;

 Постанова Кабінету Міністрів України  
від 1 жовтня 2014 року № 505 «Про надання 
щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житло
вокомунальних послуг» (втратила чинність);

 Постанова Кабінету Міністрів України  
від 1 жовтня 2014 року № 509 «Про облік 
внутрішньо переміщених осіб»;

 Розпорядження Кабінету Міністрів України 
6 березня 2022 року № 204 «Про затвер
дження переліку адміністративнотериторі
альних одиниць, на території яких надається 
допомога застрахованим особам в рамках 
Програми «єПідтримка».



Державна соціальна допомога виплачу
ватиметься протягом дії воєнного стану 
та одного місяця після його припинення 
чи скасування. Під час воєнного стану не 
потрібно звертатись за її перепризначенням 
або підтвердженням права на її отримання. 

Положення постанови Кабінету Міністрів України 
від 07 березня 2022 року № 214 «Про деякі 
питання надання державної соціальної допомоги 
на період введення воєнного стану» стосується 
таких виплат:

 допомоги малозабезпеченим сім’ям;
 допомоги на дітей одиноким матерям;
 допомоги на дітей, над якими встановлено 
опіку чи піклування;

 допомоги на дітей, хворих на тяжкі хвороби, 
яким не встановлено інвалідність;

 щомісячної грошової допомоги особі, яка 
проживає разом з особою з інвалідністю I чи 
II групи внаслідок психічного розладу;

 тимчасової державної допомоги дітям, 
батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, 
не мають можливості утримувати дитину або 
місце проживання їх невідоме; 

 щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житло
вокомунальних послуг;

 тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула права на 
пенсійну виплату. 

Якщо отримувачами державної соціальної допо
моги особам з інвалідністю з дитинства та дітям 
з інвалідністю, державної соціальної допомоги 
особам, які не мають права на пенсію та особам 
з інвалідністю, пропущено строк перегляду, 
виплата таких видів допомоги не зупиняється 
на період воєнного стану та одного місяця після 
його припинення чи скасування.

Після припинення чи скасування воєнного стану 
органи соціального захисту населення поінфор
мують одержувачів про необхідність протягом 
од ного місяця оновити документи, необхідні для 
того, щоб продовжувати отримувати допомогу.

Окрім того, Кабінет Міністрів України 20 березня 
2022 року постановою № 332 затвердив новий 
Порядок надання допомоги на проживання 
внутрішньо переміщеним особам.

ХТО ОТРИМАЄ ДОПОМОГУ
Допомога надається особам, які перемістилися 
з тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя, а також тери
торії адміністративнотериторіальної одиниці, 
де проводяться бойові дії та яка визначена 
в переліку, затвердженому розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 
року № 204.  

Допомога не надається внутрішньо переміщеним 
особам, які були обліковані як внутрішньо перемі
щені особи до 24 лютого 2022 року у регіонах, що 
не включені до переліку відповідних територій, за 
винятком осіб, які отримували щомісячну адресну 
допомогу внутрішньо переміщеним особам для 
покриття витрат на проживання, у тому числі 
на оплату житловокомунальних послуг відпо
відно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 01 жовтня 2014 року № 505 «Про надання 
щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житловоко
мунальних послуг».

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ 
ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ
Щоб отримати допомогу, особі необхідно стати на 
облік як внутрішньо переміщена особа та отри
мати відповідну довідку, а також подати заяву на 
отримання допомоги на проживання (для цього 
необхідно звернутися до структурного підроз
ділу з питань соціального захисту населення 
або центру надання адміністративних послуг, а 
пізніше таку заяву після відповідних доопрацю
вань можна буде подати через Портал «Дія»).

В ЯКИХ РОЗМІРАХ НАДАЄТЬСЯ 
ДОПОМОГА

Допомога надається щомісячно у таких 
розмірах:

 для осіб з інвалідністю та дітей — 
3000 гривень на місяць;

 для інших осіб — 2000 гривень на 
місяць.

ЧЕРЕЗ ЯКИЙ РЕСУРС МОЖНА 
ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ
Виплата допомоги здійснюватиметься через 
АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок (за стан
дартом IBAN), який отримувач зазначив під час 
звернення із заявою на отримання такої допомоги.

ЯКА ТРИВАЛІСТЬ ВИПЛАТИ 
ДОПОМОГИ
Допомога надається щомісячно з місяця звер
нення на весь період введення воєнного стану 
плюс один місяць після його припинення чи скасу
вання. 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 30 кві тня 2022 
року, надається починаючи з березня 2022 року.

Водночас виплата допомоги внутрішньо перемі
щеним особам не здійснюватиметься за ті місяці, 
в яких вони отримували щомісячну адресну 
допомогу внутрішньо переміщеним особам для 
покриття витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житловокомунальних послуг.


