Фінансове забезпечення надання
допомог, гарантованих державою,
для внутрішньо переміщених осіб
СЕСІЯ 1. МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ З
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

ПІДТРИМКА НАСЕЛЕННЯ,
ПОСТРАЖДАЛОГО ВІД ВІЙНИ
• Постанова КМУ від 16.04.2022р. №
457 «Про підтримку окремих категорій
населення, яке постраждало у зв’язку з
військовою агресією Російської Федерації
проти України»

отримувач

вид допомоги

ВПО

ПІДТРИМКА

Особи, які евакуюються
населених пунктів, де
ведуться воєнні дії, у
безпечні райони

допомога на проживання ВПО

із

гуманітарна та інша допомога
цивільному населенню в умовах
воєнного стану в Україні

отримувач

ПІДТРИМКА

Особи, які проживають у
деокупованих населених
пунктах, не мають і не
мали статусу внутрішньо
переміщених осіб

вид допомоги

гуманітарна та інша допомога
цивільному населенню в умовах
воєнного стану в Україні

отримувач

ВПО
Особи, які евакуюються із
населених пунктів, де
ведуться воєнні дії, у
безпечні райони

ПІДТРИМКА

Особи, які проживають у
деокупованих населених
пунктах, не мають і не
мали статусу ВПО

вид допомоги

- надання допомоги
міжнародними організаціями

- встановлення ОМС додаткових
гарантій щодо соціального захисту
населення за рахунок власних
коштів і благодійних надходжень

МІЖНАРОДНА ЦІЛЬОВА
ГРОШОВА ПІДТРИМКА

01

Місія Міжнародного Комітету
Червоного Хреста в Україні
спільно з Товариством Червоного
Хреста України –
https://bit.ly/39cBjh5
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03

Програма від ЮНІСЕФ «Спільно»
https://bit.ly/3Piv2Ru

Агенство ООН у справах
біженців
https://bit.ly/3wF0h1O

МІЖНАРОДНА ЦІЛЬОВА
ГРОШОВА ПІДТРИМКА
04

Всесвітня продовольча програма
ООН

05

Міжнародна організація з міграції
(МОМ)

06

07

https://bit.ly/3sxw8Pz

https://bit.ly/3yBHaam

Норвезька рада у справах
біженців

https://www.facebook.com/ua
.nrc.no/posts/1629664447399
685

Програма екстреного реагування
СОС Дитячі Містечка Україна
https://bit.ly/3MAvAjH

Фінансова допомога складає 2 500 грн на
особу.
Особа не повинна звертатись з окремими
заявами – виплати нараховуватимуться разом з
державною допомогою.

Пріорітет надається особам, переміщеним із
громад, які постраждали від бойових дій

Незалежно від наявності реєстрації ВПО сім’ї
можуть отримати тримісячну грошову підтримку
в розмірі 2 200 грн на особу (але не більше
5 осіб в сім’ї), у разі якщо вони:
- мають 3-є дітей до 18 р., з яких
принаймні 1 дитина не досягла 2-х р.
- мають 2-є і більше дітей до 18 р., з
яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.
Прийомні батьки/батьки вихователі також
мають право на таку допомогу.

Тримісячна грошова допомога складає
200 грн для осіб, які:
- перемістилися на територію Вінницької,
Дніпропетровської, Закарпатської,
Львівської, Тернопільської, Хмельницької,
Чернівецької, Полтавської, Черкаської та
Івано-Франківської областей;
- зареєстровані як ВПО

Розмір допомоги становить 2 200 грн на 1
особу, максимальний обсяг на сім’ю –
6 600 грн (в кількості 3-х осіб у
домогосподарстві).
Надається переселенцям:
- які тимчасово проживають
Вінницькій областях;

у Рівненській та

- подали документи на отримання допомоги
на проживання ВПО.
Допомога нараховується автоматично.

2

Грошова допомога складає 2 200 грн на 1 особу, та
надається переселенцям, які:
- перемістилися на територію Вінницької,
Закарпатської, Львівської, Чернівецької та ІваноФранківської областей;
- зареєстровані як ВПО.
Пріоритет надається вагітним жінкам, самотнім
батькам, які виховують дітей, сім’ям з двома дітьми
і більше, домогосподарствам, де є люди з
інвалідністю, людям похилого віку (65+ років)

Реєстрація проходить за допомогою чатботу у WhatsApp.
Для реєстрації необхідно завантажити
месенджер WhatsApp на свій
смартфон, додати до контактів номер 0
800 609 844 та відправити на нього
повідомлення з текстом «NRC»

Тримісячна грошова допомога складає
2 200 грн на одного члена родини, та
надається:
-прийомним сім’ям, дитячим будинкам
сімейного типу та опікунським сім’ям, в яких
виховується від 3-х дітей;
- вразливим сім’ям з дітьми під
короткотерміновим супроводом СОС Дитячі
містечка.
Географія проекту: Київська, Житомирська,
Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська,
Донецька, Запорізька, Миколаївська; Херсонська
області.
Реєстрація за посиланням:
https://bit.ly/3MAvAjH
Реєструється одна особа від сім’ї..

Березень-квітень 2022 року
підтримка надається всім ВПО

ДОПОМОГА НА
ПРОЖИВАННЯ
ВПО

З травня 2022 року
підтримка надається ВПО,:
- які перемістилися з ТГ, що розташовані в районі
проведення воєнних дій
- які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні
(блокуванні)
- у яких житло зруйноване або непридатне для
проживання внаслідок пошкодження і які подали
заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема
через Єдиний державний вебпортал електронних
послуг

НАДАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНШОЇ
ДОПОМОГИ
• Постанова КМУ від 07.03.2022р. № 220
«Питання надання гуманітарної та іншої
допомоги цивільному населенню в умовах
воєнного стану в Україні»

Порядок надання
допомоги за рахунок коштів, що надійшли на
поточний рахунок Мінсоцполітики, відкритий у
Нацбанку, від фізичних та юридичних осіб, резидентів
і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна
допомога, гранти та дарунки

ПОСТАНОВА
220

Одержувачі та напрямки
використання коштів

Форми документів,
необхідних для отримання коштів та
звітування про їх використання

ОДЕРЖУВАЧІ
01

02

Військові
адміністрації

Виконавчі органи

обласні та районні,
Київська МВА

сільських, селищних,
міських рад

03

04

Заклади,
підприємства,

АТ «Укрпошта»

установи, організації,
санаторії, незалежно від
їх форми власності, БО
і ГО

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ
01

02

Грошова допомога цивільному
населенню як разова виплата готівкових
коштів

05

Задоволення продовольчих потреб

03

Забезпечення одягом та взуттям,
товарами першої необхідності,
гігієнічними засобами

04

Забезпечення медичними засобами

Евакуацію/вивезення/переміщення цивільного
населення із районів проведення воєнних дій
та небезпечних територій у безпечні місця

06

Забезпечення гуманітарною
допомогою

07

Облаштування місць розміщення громадян,
які у зв’язку з проведенням воєнних
(бойових) дій залишили місце проживання

08

Інші заходи підтримку цивільного населення

ПЕРШОЧЕРГОВО

Мінсоцполітики виділяє кошти на
грошову допомогу

1

Грошова допомога
цивільному населенню

Разова виплата в розмірі:

01

- 3000 грн - для осіб з інвалідністю
та дітей
-

2000 грн - для інших осіб.

Отримувачі:

02

- особи, які проживають у деокупованих
населених пунктах, не мають і не мали
статусу ВПО
- особи, які евакуюються

ЕТАПИ ОТРИМАННЯ ГРОШОВОЇ
ДОПОМОГИ

01

ВО місцевої ради/ВА
не надають допомогу
особам, які
отримують допомогу
на проживання ВПО

ВО місцевої ради/ВА
протягом 10-ти
роб. днів після
відновлення
діяльності надає до
Мінсоцполітики
подання за
затвердженою
формою

04

02

ВО місцевої ради/ВА
протягом 5-ти роб.
днів після завершення
виплат подає до
Мінсоцполітики
інформацію про
виплати за формою

Мінсоцполітики
протягом 1-го роб.
дня з дня
отримання подання
перераховує кошти
на поточні рахунки
ВО місцевої
ради/ВА

05

03

ВО місцевої ради/ВА
протягом 5-ти роб.
днів після подання
інформації про
виплати повертають
Мінсоцполітики
залишок коштів

ВО місцевої ради/ВА
протягом 5-ти роб.
днів з дня отримання
коштів виплачує
цивільному населенню
кошти згідно відомості,
складеної за
затвердженою формою

06

2

Інші напрями
гуманітарної та іншої
допомоги

Кошти розподіляються за рішенням
комісії з питань розподілу коштів
для надання допомоги в умовах
воєнного стану, утвореної
Мінсоцполітики

ЕТАПИ ОТРИМАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНШОЇ
ДОПОМОГИ
Одержувачі подають
щотижня до
Мінсоцполітики звіт про
їх використання за
формою

Комісія вприймає
рішення про
розподіл коштів

1

2

ВО місцевої ради/ВА/заклади,
підприємства, установи, санаторії,
БО, ГО готують та подають до
комісії пропозиції за затвердженою
формою та фінансові обгрунтування
потреби за кожним напрямом

3
Мінсоцполітики на
підставі прийнятого
рішення перераховує
кошти на рахунки
одержувачів

4

5
Одержувачі у разі
виникнення залишку
коштів повертає їх
на поточний рахунок
Мінсоцполітики

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНШИХ
ДОПОМОГ ТА КОМПЕНСАЦІЙ
Постанова

332

Резервний фонд державного бюджету
Кошти організацій незалежно від
форм власності
Кошти іноземних держав і МО

Постанова

261
Постанова

333

Резервний фонд державного бюджету

Кошти державного та місцевих
бюджетів (зокрема, резервного
фонду)

