
Інформація для внутрішньо переміщених осіб 

13 вересня 2017 року Кабінетом Міністрів України прийнято 
Постанову № 689, якою були внесені зміни до ряду Постанов, що 
регламентують порядок соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам та отримання ними щомісячної адресної 
допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг.  

Для отримувачів щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг: 

• Для категорій внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю змінено розмір 
адресної допомоги і призначається у відсотковому співвідношенні від 
прожиткового мінімуму:  

Група 
інвалідності 

співвідношення  
адресної 
допомоги 
та прожиткового 
мінімуму, % 

розмір адресної 
допомоги 
 

розмір адресної 
допомоги 
с 1 грудня 2017 
року 

Діти з 
інвалідністю 130% 1 705,60 грн 1 784,90 грн 

Особи з 
інвалідністю 
I групи 

130% 1 705,60 грн 1 784,90 грн 

Особи з 
інвалідністю 
IІ групи 

115% 1 508,80 грн 1 578,95 грн 

Особи з 
інвалідністю 
ІІI групи 

100% 1 312 грн 1 373 грн 

 
 

• Для сімей, до складу яких входять особи з інвалідністю (в тому числі діти з 
інвалідністю максимальний розмір адресної допомоги на сім’ю збільшений з  
2400 гривень до 3400 гривень на місяць. 

• Збільшено розмір депозиту, наявність якого є підставою для відмови у 
призначенні адресної допомоги — с 10-кратного (1600 грн.) до 25-кратного 
розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (42100 
грн.). 

 



Для внутрішньо переміщених осіб— отримувачів соціальних виплат та 
пенсій: 

• призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного 
грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної 
допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних 
послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів 
загальнообов'язкового державного соціального страхування внутрішньо 
переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на 
обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення 
і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. 
№509. Виплата (продовження виплати) пенсій (щомісячного довічного 
грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної 
допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення (далі - соціальні 
виплати), що призначені зазначеним особам, проводиться через рахунки та 
мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» з можливістю отримання готівкових коштів і 
проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-
яких банків тільки на території, де органи державної влади здійснюють свої 
повноваження.   

• Соціальні виплати особам з інвалідністю I групи та особам, які за висновком 
лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і 
потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовими заявами можуть 
проводитись публічним акціонерним товариством «Укрпошта» з доставкою 
додому за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб;  

• З’явилась необхідність проходження фізичної ідентифікації у відділеннях 
«Ощадбанку» отримувачами не  тільки пенсій, а й інших соціальних виплат. У 
разі непроходження фізичної ідентифікації одержувачем соціальних виплат 
публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» зупиняє 
видаткові операції за поточним рахунком і не пізніше ніж наступного робочого 
дня інформує про таке рішення: щодо одержувачів пенсій - Пенсійний фонд 
України та Міністерство фінансів; щодо одержувачів інших соціальних виплат 
- структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, 
районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, 
районних у містах (у разі їх утворення) рад і Міністерство фінансів. 

Відновлення видаткових операцій проводиться публічним акціонерним 
товариством «Державний ощадний банк України» з дати, наступної за днем 
проведення фізичної ідентифікації клієнта в установах публічного акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк України». 

Припинення або відновлення соціальних виплат проводиться 
структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, 
районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, 
районних у містах (у разі їх утворення) рад або управліннями Пенсійного фонду 
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України в районах, містах, районах у містах, об'єднаними управліннями згідно з 
Порядком здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. N 365 
«Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним 
особам». 

•  Змінено порядок контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам. Контроль за проведенням соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам здійснюють структурні підрозділи з 
питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві 
держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі 
утворення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту 
населення) шляхом відвідування не рідше ніж одного разу на шість місяців 
фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної 
особи, про що складається акт обстеження матеріально-побутових умов 
сім'ї за формою, встановленою Мінсоцполітики. Якщо в Єдиній 
інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб є інформація 
щодо проходження особою фізичної ідентифікації в публічному 
акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», чергова 
перевірка у відповідному періоді не проводиться.  

• Чергова перевірка не проводиться стосовно: 
- внутрішньо переміщених осіб, які працюють в органах державної влади 

або органах місцевого самоврядування та якими надано довідку з місця 
роботи про те, що вони перебувають у трудових відносинах із 
відповідними органами державної влади або органами місцевого 
самоврядування і умови їх роботи потребують постійного перебування на 
території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження (за 
винятком відряджень за кордон); 

- військовослужбовців із числа внутрішньо переміщених осіб, які 
захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та 
беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо на території проведення 
антитерористичної операції, за наявності довідки з військової частини про 
залучення до проведення антитерористичної операції. 
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