ДОРОЖНЯ КАРТА
Внутрішньо переміщених осіб
Дніпровського району міста Київ
Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи (далі – довідка) повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена
особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа,
дієздатність якої обмежена – через законного представника до Управління
праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації (далі – управління) за адресою:
м.Київ-02125,
вул. Курнатовського, 7-а.
каб. № 5
Прийомні дні:
понеділок, середа, четвер з 9.00 до 18.00;
вівторок з 14.00 до 18.00;
п’ятниця з 9.00 до 13.00.
обідня перерва з 13.00 до 14.00
Тел. для довідок: 510 78 61 ( дод. 152).
Для отримання довідки заявник пред’являє документ, що посвідчує
особу та ідентифікаційний номер.
Під час видачі довідки посадова особа управління
внутрішньо переміщену особу, яка береться на облік, про:

інформує

відновлення пенсій –
звертатись до Лівобережного об'єднаного
управління Пенсійного фонду України в м. Києві (вул. Мініна, 4а);
відновлення соціальних виплат ( допомога при народженні дитини,
допомога одиноким матерям, допомога на дітей сиріт (опіка), допомога
малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей інвалідів та інвалідам з дитинства,
допомога по догляду за психічно хворим та ін.) - управління, каб. № 9;
отримання санаторно-курортних путівок – управління, каб. № 2;
влаштування в будинок інтернат - управління, каб. № 4;
отримання посвідчень на пільги - управління, каб. № 2, № 4;

отримання інвалідами технічних та інших засобів реабілітації управління, каб. № 4;
отримання
одноразової
грошової
допомоги
вимушеним
переселенцям, які перебувають у складних життєвих обставинах, що
спричинені соціальним становищем( (постанова КМУ № 535 від 01.10.2014) управління, каб. № 16;
отримання
щомісячної
адресної
допомоги
внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг (постанова КМУ № 505 від 01.10.2014)
- управління каб. № 32.
необхідність відкриття поточного рахунку в уповноваженому банку
для отримання відповідної грошової допомоги – звертатись до відділень
Ощадбанку Дніпровського району.
З приводу отримання гуманітарної допомоги (у вигляді продуктових
наборів) – звертатись до Територіального центру соціального обслуговування
Дніпровського району м. Києва за адресою: вул. Курнатовського, 7а, корпус 3,
тел. 512 00 35.
Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг (постанова КМУ № 505 від 01.10.2014) призначається на сім'ю та
виплачується одному з її членів у таких розмірах:
для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) – 884 гривні на одну особу
(члена сім'ї);
для інвалідів – прожитковий мінімум для осіб, які втратили
працездатність;
для працездатних осіб – 442 гривні на одну особу (члена сім'ї).
Загальна сума допомоги на сім'ю розраховується як сума розмірів
допомоги на кожного члена сім'ї та не може перевищувати 2 400 гривень.
Грошова допомога надається з дня звернення за її призначенням і
виплачується 6 місяців шляхом перерахування
на поточний рахунок,
відкритий в установі уповноваженого банку (Ощадбанк).

Відповідно до постанови КМУ № 365 від 08.06.2016 р.
Для
призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщена особа
подає відповідну заяву, до органу, що здійснює соціальні виплати після чого
управління проводить перевірку достовірності інформації про фактичне місце
проживання. За результатами перевірки складається акт обстеження
матеріально – побутових умов сім’ї.
Управління
вносить на розгляд комісії з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утвореної
районною держадміністрацією, подання про призначення (відновлення) або про
відмову в призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати, до якого
додається акт обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.

Комісія розглядає подання, та за результатами розгляду приймає
рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні
(відновленні) соціальної виплати.

