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ВИДИ ДОПОМОГИ ГРОМАДЯНАМ, БІЗНЕСУ ТА
ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ

ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ

ДОПОМОГА НА ПРОЖИВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

Скільки
Кому надається
• для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 грн на місяць
внутрішньо переміщеним
• для інших осіб – 2 000 грн на місяць
особам (ВПО)
Куди звертатися
• до органу соцзахисту РДА
• органу місцевого самоврядування або ЦНАП
• через додаток «ДІЯ»
КОМПЕНСАЦІЯ ВЛАСНИКАМ ЖИТЛА ВИТРАТ ЗА ТИМЧАСОВЕ
РОЗМІЩЕННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Кому надається
власникам житла, які безоплатно розмістили
у себе ВПО
Куди звертатися
до органу місцевого самоврядування

Скільки
443 грн на місяць за кожного ВПО

ГРОШОВА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ ВІД ДИТЯЧОГО ФОНДУ ООН
(ЮНІСЕФ)

Кому надається
сім’ям з дітьми, в тому числі прийомним сім’ям та батькам вихователям, які:
• мають 3 і більше дітей з яких принаймні одна дитина не досягла двох років
• мають 2 і більше дітей з яких принаймні одна дитина з інвалідністю
Скільки
Куди звертатися
2 200 грн на місяць на кожного члена сім’ї,
подати заявку на сайті:
але не більше як на п’ять осіб
https://register.unicef.org/

ГРОШОВА ДОПОМОГА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ
ОСОБАМ ВІД АГЕНТСТВА ООН У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ

Кому надається
внутрішньо переміщеним особам

Скільки
2200 грн на місяць на кожну особу
У яких регіонах
у Вінницькій, Дніпропетровській,
Закарпатській, Львівській, Тернопільській,
Хмельницькій областях

Куди звертатися
за телефоном УВКБ ООН: 0-800-307-711
ГРОШОВА ДОПОМОГА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ
ОСОБАМ ВІД СВІТОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОГРАМИ ООН

Кому надається
внутрішньо переміщеним особам

Скільки
2200 грн на місяць на кожну особу

Куди звертатися
до органів соціального захисту населення
територіальної громади

У яких регіонах
у Рівненській та Вінницькій областях

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ
ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ

Кому надається
населенню в регіонах, на території
яких тривають активні бойові дії
Хто надає
обласні військові
адміністрації

Яким чином
обласні військові адміністрації затверджують порядок
безоплатної видачі населенню продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів та забезпечують видачу

ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНАМИ ДОПОМОГИ ЧЕРЕЗ
ПЛАТФОРМУ ЄДОПОМОГА

Кому надається
внутрішньо
переміщеним особам

Куди звертатися
подати заявку на платформі ЄДопомоги
https://edopomoga.gov.ua/#q1

ДОПОМОГА БІЗНЕСУ
КОМПЕНСАЦІЯ РОБОТОДАВЦЯМ ВИТРАТ НА ЗАРПЛАТУ
ПРАЦЕВЛАШТОВАНИХ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Скільки
Кому надається
6500 грн щомісяця протягом двох
роботодавцям, які працевлаштували ВПО
місяців за кожну працевлаштовану
(крім бюджетних установ)
особу
Куди звертатися
подати заяву:
• в електронній формі - через Портал Дія
• в паперовій формі або електронною поштою - до центру зайнятості
ПРОГРАМА З РЕЛОКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кому і для чого надається
бізнесу для допомоги в переміщенні потужностей та обладнання на безпечні території, пошуку
виробничих приміщень та розселенні працівників
Куди звертатися
подати заявку за посиланням:
https://auction.e-tender.ua/#/register

ДОПОМОГА ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ОТРИМАННЯ КОШТІВ ДЛЯ НАДАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНШОЇ
ДОПОМОГИ ЦИВІЛЬНОМУ НАСЕЛЕННЮ

Для кого
для постраждалого
цивільного населення
Куди звертатися
до Мінсоцполітики на адресу електронної
пошти: dopomoga033@ukr.net (відповідно
до Урядової постанови № 220)

На що
• задоволення продовольчих потреб
• забезпечення медичними засобами
• забезпечення гуманітарною допомогою
• облаштування місць розміщення ВПО
• надання грошової допомоги населенню
• оплату інших заходів, спрямованих на підтримку
цивільного населення в умовах воєнного стану

ЗАМОВЛЕННЯ МОБІЛЬНОЇ БРИГАДИ ДЛЯ НАДАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ

Для кого
для дітей та сімей з дітьми
У яких регіонах
у Львівській, Івано-Франківській та
Тернопільській областях

Хто надає допомогу
БО «Українська освітня платформа»
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

Куди звертатися
• подати заявку за посиланням: www.cutt.ly/NFVtRes
• за телефоном 093 724 10 70 (у разі виникнення додаткових питань)
Для отримання роз’яснень щодо допомоги органам місцевого
самоврядування звертайтеся на електронну пошту mykoliuk.n@auc.org.ua
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