
До уваги внутрішньо переміщених осіб 

 

Удосконалено процедуру надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг.  

Постанова про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету 

Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 і від 22 вересня 2016 р. № 646 передбачає 

посилення адресності надання зазначеної допомоги. 

 Зокрема, в документі наголошується, що вона надаватиметься особам, які 

перемістилися із тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також 

особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання 

внаслідок проведення антитерористичної операції. 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

 постановою Кабінету Міністрів України 

від 31 травня 2017 р. № 370 

ЗМІНИ,  

що вносяться до порядків, затверджених  

постановами Кабінету Міністрів України 

 від 1 жовтня 2014 р. № 505 і 

від 22 вересня 2016 р. № 646 

1. У Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 

для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505: 

1) абзаци перший і другий пункту 2 замінити абзацами такого змісту: 

“2. Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися 

з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, 

розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких 

зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення 

антитерористичної операції та які взяті на облік у структурних підрозділах з питань 

соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, 

виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у 

разі утворення) рад (далі — уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням по 

місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців. 

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що 

розташовані на лінії зіткнення, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 

92, ст. 2655; 2015 р., № 98, ст. 3368). 
 


