Вінниця

ДОВІДНИК

ДЛЯ ВНУТРІШНЬО

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ

Хто є внутрішньо
переміщеною особою?
Внутрішньо переміщені
особи (ВПО) – це люди, які
залишили свої домівки,
рятуючись від небезпеки, але
не перетнули міжнародний
кордон, а залишились на
території рідної країни.

Де отримати
інформацію про
наявність вільного житла
в м. Вінниці для ВПО ?
Необхідно звернутися за
телефоном 0800-60-1560
(Цілодобова варта) або зайти
на сайт www.vmr.gov.ua
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Де нададуть
консультацію з питань
соціального захисту
ВПО?
Необхідні роз’яснення та
консультації можна отримати за
телефонами:
097-101-45-18, 063-856-62-75,
50-86-70, 50-86-77 (управління
соціального захисту населення
"Лівобережне");
097-101-58-40, 063-856-62-72,
50-83-88, 50-91-33 (управління
соціального захисту населення
"Правобережне");
097-083-59-98;093-705-61-91
(центр надання гуманітарної
допомоги).
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Хто має право на
отримання довідки
внутрішньо переміщеної
особи та як стати на облік?
На отримання довідки мають
право особи, які переїхали з
території України, де ведуться
активні бойові дії: Волинської,
Дніпропетровської, Донецької,
Житомирської, Запорізької,
Київської, Луганської,
Миколаївської, Одеської,
Сумської, Харківської,
Херсонської, Чернігівської
областей та м. Києва.
Отримати довідку у м. Вінниці
можна, особисто звернувшись
до Прозорих офісів управлінь
соціального захисту населення:
«Правобережне»,
«Лівобережне» (відповідно до
територіального поділу) - або
через додаток Порталу "Дія".
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Які види допомог
можуть отримати ВПО?
ВПО мають право на отримання
допомоги на проживання; також
можуть отримати державні
допомоги, пільги, компенсації,
передбачені чинним
законодавством відповідно до умов
та порядку їх надання, серед них:
державна допомога сім’ям з дітьми;
державна соціальна допомога
малозабезпеченим сім’ям;
державна соціальна допомога особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю;
державна допомога особам, які не
мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю;
допомога по догляду за особою з
інвалідністю 1,2 гр. внаслідок психрозладу;
компенсація по догляду фізичній особі,
яка надає послуги з догляду на
непрофесійній основі;

4

допомога дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів;
тимчасова допомога непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного
віку, але не набула права на пенсійну
виплату;
пільги на відшкодування витрат за
житлово-комунальні послуги;
житлові субсидії, муніципальні
допомоги, пільги, компенсації, які
передбачені муніципальною програмою
«Основні напрямки соціальної політики у
м. Вінниці на 2022-2026 р.»
Для оформлення вперше державних та
муніципальних допомог ВПО необхідно
звернутися до Прозорих офісів:
Управління соціального захисту населення
Правобережне: тел. 097-101-58-40, 063-85662-72, 50-83-88, 50-91-33
Управління соціального захисту населення
Лівобережне:
тел. 097-101-45-18, 063-856-62-75,
50-86-70, 50-86-77.
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Яку допомогу можна
додатково отримати від
міжнародних партнерів ?
Внутрішньо переміщені особи
можуть отримати грошову
допомогу від міжнародних
партнерів України. Додатково до
державних допомог буде
надаватися допомога від місії
ООН «Продовольча програма».

Яка буде сума допомоги?
1 особа в родині- 2220 грн
2 особи в родині- 4440 грн
3 чи більше осіб в родині- 6660 грн
детально
(https://ukr.reg.scope.wfp.org/ukr/faq)
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КРОКИ ОТРИМАННЯ
ДОПОМОГИ
отримати Q-код (в управліннях
"Правобережне" та "Лівобережне")

самостійно зареєструватись в
системі

через 5-7 днів на Ваш номер
мобільного надійде SMSповідомлення з кодом виплати

з цим кодом та дійсним паспортом
чи ID-карткою необхідно
звернутись до банків-партнерів
системи Western Union і
отримати кошти
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Хто має право отримати
допомогу на проживання?
внутрішньо переміщені особи
з тимчасово окупованої території
у Автономній Республіці Крим і
м. Севастополі, а також з
територій активних бойових дій з
переліку, затвердженого
Розпорядженням КМУ № 204 від
03.06.2022р.;
автоматично, без додаткового
звернення, внутрішньо
переміщені особи, які станом на
1 березня 2022 р. отримували
щомісячну адресну допомогу,
відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від
1 жовтня 2014 р. № 505 “Про
надання щомісячної адресної
допомоги внутрішньо
переміщеним особам для
покриття витрат на проживання,
в тому числі на оплату житловокомунальних послуг”.
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Що потрібно для отримання
допомоги на проживання ?
необхідно особисто
звернутися до Прозорих офісів
управлінь соціального захисту
населення "Правобережне",
"Лівобережне" (відповідно до
поділу) та подати заяву на виплату
допомоги, в якій зазначити номер
банківського рахунку, відкритого
в будь-якій банківській установі за
стандартом IBAN;
або заповнити заяву, яка
формується засобами Єдиного
державного вебпорталу
електронних послуг, зокрема з
використанням мобільного
додатка Порталу "Дія".
Неповнолітня дитина (з 14 років до 18 років) має право
самостійно звернутися за призначенням допомоги (при
наявності паспорта та реєстраційного номеру облікової
картки платника податків.
Заяву про виплату допомоги на проживання малолітній
дитині, яка прибула без супроводження законного
представника, може подавати від її імені родич (баба, дід,
прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка,
дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває)
дитина.
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Як подати заяву за
допомогою додатка
Порталу «Дія»?
Для подання заяви з
використанням мобільного
додатка Порталу «Дія»
переміщеній особі необхідно
встановити додаток на
електронний пристрій, критерії
якого підтримують його
використання, та пройти
електронну ідентифікацію та
автентифікацію з використанням
інтегрованої системи
електронної ідентифікації. Ця
функція в додатку Порталу «Дія»
доопрацьовується.
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Який розмір допомоги та
порядок її виплати?
Допомога надається щомісячно
з місяця звернення на період
введення воєнного стану та
одного місяця після його
припинення чи скасування на
кожну внутрішньо переміщену
особу, відомості про яку
включено до Єдиної
інформаційної бази даних про
внутрішньо переміщених осіб, у
таких розмірах:
для осіб з інвалідністю та дітей - 3000
гривень;
для інших осіб - 2000 гривень.
Допомога виплачується за повний місяць
незалежно від дати звернення за її наданням
та дати припинення чи скасування воєнного
стану.
Розмір отриманої допомоги не враховується
під час обчислення сукупного доходу сім’ї
для всіх видів соціальної допомоги, що
надаються відповідно до законодавства.
Допомога внутрішньо переміщеним особам,
які звернулися за її наданням до 14 квітня
2022 року, надається починаючи з березня
2022 року.
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Як переоформити виплату
державних соціальних
допомог та пільг, які були
призначені за місцем
реєстрації (проживання) до
24.02.2022р.?
Відповідно до постанови КМУ
№214 від 07.03.2022р., на період
введення воєнного стану та
одного місяця після його
припинення виплати, які були
призначені та виплачувалися,
продовжено автоматично.
Звертатись до управлінь
соціального захисту населення
не потрібно.
Які це види допомог та пільг:
малозабезпеченим сім’ям;
допомога на дітей одиноким матерям;
допомога на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування;
допомога на хворих дітей;
допомога особі, яка проживає разом з
особою з інвалідністю I чи II групи
внаслідок психічного розладу;
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допомога дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів;
допомога внутрішньо переміщеним
особам;
тимчасова допомога непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного
віку, але не набула права на пенсійну
виплату

Виплати не зупиняються на
період введення воєнного стану
та одного місяця після його
припинення отримувачам таких
допомог: державної соціальної
допомоги особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю,
державної соціальної допомоги
особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю
(якщо пропущено строк
переогляду допомоги).
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Кому надається
компенсація за тимчасове
розміщення ВПО?
Компенсація витрат за
тимчасове розміщення
внутрішньо переміщених осіб
надається фізичним особам, які є
власниками житлових приміщень
приватного житлового фонду і
безоплатно розмістили у своїх
приміщеннях осіб, що переїхали
з території України, де ведуться
бойові дії.

Як отримати компенсацію
за тимчасове розміщення
ВПО?
Власник житлового приміщення,
який погодився безкоштовно
розмістити внутрішньо
переміщених осіб, вносить
самостійно відомості про таке
житло на вебресурс
«Прихисток»
https://prykhystok.gov.ua.
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Або звертається до управлінь
соціального захисту населення
(«Правобережне»,
«Лівобережне»), де йому
допоможуть пройти реєстрацію.

Після реєстрації на вебресурсі
«Прихисток», необхідно подати
до управління соцзахисту заяву–
повідомлення про кількість осіб,
які проживають у житловому
приміщенні, та надати копії
документів ВПО, що посвідчують
їх особу. Починаючи з того дня,
власник має право отримувати
компенсацію за комунальні
послуги. Також власник
зобов’язаний в день припинення
розміщення ВПО або зміни їх
кількості, подати заяву з
інформацією про зміну переліку
осіб, розміщених у житловому
приміщенні.
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Для отримання компенсації
власник не пізніше 5-ти днів з дня
закінчення звітного місяця подає
до управлінь соціального захисту
населення (відповідно до
розподілу) заяву згідно з
затвердженою формою. Сума
компенсації за одну особу
складає приблизно 450 грн за
місяць. Кошти перераховуються
на номер банківського рахунку,
відкритого в будь-якій
банківській установі за
стандартом IBAN. Компенсація
надається за умови відсутності
заборгованості за житловокомунальні послуги.
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Куди звертатись щодо
отримання пенсії?
Гаряча лінія 0800-219-108
Управління Пенсійного фонду у
Вінницькій області.
• ЦНАП просп. Космонавтів, 30
• ЦПАП вул. Замостянська, 7
Необхідні документи:
Паспорт
Посвідчення пенсіонера
Довідка про присвоєння
ідентифікаційного коду

Як отримати статус
безробітного?
Такий статус можна отримати,
офіційно звернувшись з
необхідним пакетом документів
до Міського центру зайнятості за
адресою: вул. Привокзальна, 28;
контактний телефон:
(067) 319 65 15
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Як отримати соціальну
послугу догляду вдома ?
Для отримання соціальної
послуги догляду вдома за місцем
проживання необхідно подати
заяву до департаменту
соціальної політики або до
територіального центру за
адресою: м. Вінниця,
вул. Соборна, 50.
Разом з заявою надати паспорт,
ідентифікаційний номер, довідку
про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи.

Додаткову інформацію
можна отримати за номерами
телефонів:
(0432) 67-05-97, 67-05-64.
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Де отримати медичну
допомогу?
Внутрішні переселенці можуть
отримати консультацію
сімейного лікаря, первинну
медичну допомогу та допомогу у
невідкладному стані, оформити
рецепт за Урядовою програмою
«Доступні ліки», а також зробити
потрібне профілактичне
щеплення та пройти вакцинацію
від COVID-19. Направлення на
консультації до лікарів-фахівців і
на стаціонарне лікування
відбувається за медичними
показами.
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Можна також укласти
декларацію з сімейним лікарем в
ЦПМСД.
Для консультацій: Цілодобова
варта 0800-60-1560
ЦПМСД №1: вул. М Зерова, 1З,
(0432) 27-69-97, (097)-923-76-72
ЦПМСД №2:
вул. Магістратська, 44,
(098)-35І-91-32
ЦПМСД №З: вул. Хмельницьке
шосе, 96, (063)-196-38-79
Щ1МСД №4:
вул. Замостянська, 18,
(096)-863-92-09
ЦПМСД №5:
вул. Замостянська, 49,
(067)-384-78-08
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Як стати на облік у
військкомат
Чоловіки 18-60 років мають
звернутись у Вінницький
об'єднаний міський
територіальний центр
комплектування та соціальної
підтримки за адресою: вул.
Замостянська, 23 (військкомат),
(0432) 27-07-22
Документи, які необхідно мати:
Паспорт
Військовообліковий документ
(військовий квиток)
Довідка про присвоєння
ідентифікаційного коду

Як отримати психологічну
допомогу?
Звернутися за телефонами
гарячої лінії:
0800-60-1560;
093-205-6490;
067-431-2031;
093-778-0459.
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Де отримати безкоштовно
одяг та речі?
У гуманітарному Центрі речей за
адресою: вул. Кармелюка, 2 (2-й
поверх). Графік роботи Центру: з
10:00 до 17:00, з понеділка по
п’ятницю.
Щоб отримати необхідні речі,
потрібно пред’явити довідку про
взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи або
документ, що посвідчує особу
(паспорт або через застосунок
«Дія»).

Як отримати безкоштовні
перукарські послуги?
Консультація та запис на
обслуговування відбувається у
будні дні з 9:00 до 12:00 за
номером телефону:
0432-50-90-43.
Для отримання послуг потрібно мати
довідку внутрішньо переміщеної особи
або документ, що посвідчує місце
реєстрації в межах територій, де
ведуться активні бойові дії.
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ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

ЦІЛОДОБОВА
ВАРТА
15-60
0-800-601-560
(0432) 65-15-60
(0432) 50-50-39
(0432) 60-15-60
(0432) 59-51-11

ГУМАНІТАРНИЙ
ШТАБ
ДОПОМОГТИ
(096) 165 02 07
ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ
(096) 165 00 70

