
УВАГА!!! Департамент соціальної політики повідомляє наступне. 

Урядом ухвалено постанову, якою затверджений Порядок компенсації витрат 

за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, 

території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних 

(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), 

перелік яких формується в електронній формі відповідно до Положення про 

інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які 

розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 562 (Офіційний вісник України, 2022 р., 

№ 41, ст. 2217), а у разі відсутності технічної можливості формування такого 

переліку в електронній формі - затверджується Мінреінтеграції за погодженням з 

Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської 

військових адміністрацій; житло яких зруйноване або непридатне для проживання 

внаслідок пошкодження, інформація про яке внесена до Державного реєстру 

майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, 

диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або щодо якого 

подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування 

факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, 

терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської 

Федерації. 

Право на Компенсацію надається фізичним особам - громадянам України, 

які є власниками житла, або їх представниками, наймачами (орендарями) житла 

державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і 

безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях зазначених у пункті 1 

цього Порядку внутрішньо переміщених осіб, крім членів своєї сім’ї у 

розумінні Сімейного кодексу України (далі - особи, що розмістили внутрішньо 

переміщених осіб), для покриття витрат, пов’язаних з безоплатним розміщенням 

внутрішньо переміщених осіб. 

Вінничани, які поселили у себе переселенців на безоплатній основі, можуть 

оформити компенсацію на покриття житлово-комунальних послуг у період з 1 

жовтня 2022 р. по 31 березня 2023 р. в сумі 30 гривень за кожен людино-день.”. 

 Особи, які виявили бажання розмістити у своїх житлових приміщеннях 

внутрішньо переміщених осіб, вносять відомості щодо таких приміщень, 

доступних для безоплатного розміщення у відповідній адміністративно-

територіальній одиниці, до вебресурсу “Прихисток” або подають таку інформацію 

до управлінь соціального захисту населення департаменту соціальної політики 

міської ради. 

 Мешканці міста,  що розмістили внутрішньо переміщених осіб, зобов’язані 

не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення внутрішньо 

переміщених осіб подати повідомлення за формою згідно з додатком 1 до 

управлінь соціального захисту населення за місцем розташування житлового 

приміщення, яке подається в паперовій або електронній формі на електронну 

адресу. 
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У разі подання повідомлення в паперовій формі особа, що розмістила 

внутрішньо переміщених осіб, подає інформацію згідно з додатком 1 про себе та 

кожну з розміщених осіб із пред’явленням підтвердних документів. 

У разі подання повідомлення в електронній формі до такого повідомлення 

додаються електронні копії (фотокопії або сканкопії) документів, що 

підтверджують подану інформацію, передбачену додатком 1. 

Особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, також зобов’язані в день 

припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості 

подати повідомлення згідно з додатком 1 разом з інформацією про зміну переліку 

осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості у 

подальшому розміщувати внутрішньо переміщених осіб у такому приміщенні. 

 Для отримання компенсації особа, що розмістила внутрішньо переміщених 

осіб, не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до 

управлінь соціального захисту населення за місцем розташування житлового 

приміщення заяву за формою згідно з додатком 2 в паперовій або електронній 

формі на електронну адресу. 

У разі подання заяви в паперовій формі особа, що розмістила внутрішньо 

переміщених осіб, подає інформацію згідно з додатком 2 про себе та кожну з 

розміщених осіб із пред’явленням підтвердних документів. 

У разі подання заяви в електронній формі до заяви додаються електронні копії 

(фотокопії) документів, що підтверджують подану інформацію, передбачену 

додатком 2. 

Усі додатки ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 

березня 2022 р. № 333 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 

серпня 2022 р. № 977) 

Додатки в електронній формі подаються на електронну адресу: 

 supszn@vmr.gov.ua  - управління соціального захисту населення (Лівобережне),  

 upv@vmr.gov.ua - управління соціального захисту населення (Правобережне).  

 

Необхідні роз’яснення та консультації про порядок отримання компенсації 

Ви можете отримати за телефонами: 

 097-101-45-18, 093-705-61-91, 50-86-69 - управління соціального захисту 

населення (Лівобережне),  

 097-101-58-40, 063-856-62-72, 50-83-91 - управління соціального захисту 

населення (Правобережне).  
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