
ВІДНОВЛЕННЯ (ПРИЗНАЧЕННЯ) СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ 

Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 08.06.2016 № 365. 

Порядок визначає механізм призначення (відновлення) внутрішньо 

переміщеним особам виплати пенсій (щомісячного довічного грошового 

утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги 

та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, 

субсидій та пільг (далі – соціальні виплати) за рахунок коштів державного 

бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

Соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам призначаються і 

виплачуються структурними підрозділами з питань соціального захисту 

населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих 

органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі – структурні 

підрозділи з питань соціального захисту населення), територіальними 

органами Пенсійного фонду України, робочими органами Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань, центрами зайнятості (далі – органи, що здійснюють соціальні 

виплати) за місцем їх фактичного проживання/перебування, незалежно від 

факту реєстрації місця проживання/перебування. 

Для призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщена особа, а у визначених законодавством випадках – її законний 

представник подає відповідну заяву до органу, що здійснює соціальні 

виплати на території, де зазначена особа перебуває на обліку за місцем її 

фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця 

проживання/перебування. 

До заяви додається копія довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи та пред’являється оригінал такої довідки. 

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення не 

пізніше наступного робочого дня після отримання заяви про призначення 

(відновлення) соціальних виплат надсилає запит про отримання електронної 

справи отримувача соціальної виплати до державного підприємства 

“Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики 

України”, який протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого запиту 

надсилає відповідну електронну справу до структурного підрозділу з питань 

соціального захисту населення. 

Для призначення (відновлення) соціальних виплат структурний 

підрозділ з питань соціального захисту населення за власною ініціативою або 

за зверненням органів, що здійснюють соціальні виплати, протягом 15 

робочих днів з дня отримання відповідної заяви внутрішньо переміщеної 

особи або з дня надходження звернення від органів, що здійснюють соціальні 
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виплати, проводить перевірку достовірності зазначеної в заяві інформації про 

фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи. 

За результатами проведення перевірки структурним підрозділом з 

питань соціального захисту населення складається акт обстеження 

матеріально-побутових умов сім’ї за формою, встановленою 

Мінсоцполітики, який підписується всіма повнолітніми внутрішньо 

переміщеними особами та у визначених законодавством випадках – їх 

законними представниками, а також представниками структурного 

підрозділу з питань соціального захисту населення. 

Під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї представник 

структурного підрозділу з питань соціального захисту населення інформує 

внутрішньо переміщених осіб про їх обов’язок у десятиденний строк 

письмово повідомляти про зміну фактичного місця проживання/перебування 

структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим 

фактичним місцем проживання/перебування, а також про наслідки 

невиконання такого обов’язку. 

У разі відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем 

проживання/перебування представник структурного підрозділу з питань 

соціального захисту населення робить відповідний запис в акті обстеження 

матеріально-побутових умов сім’ї та надає внутрішньо переміщеній особі 

письмове повідомлення про необхідність протягом трьох робочих днів з дати 

складення акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’явитися до 

структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для 

проходження фізичної ідентифікації. 

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення 

протягом трьох робочих днів з дня складення акта обстеження матеріально-

побутових умов сім’ї та отримання електронної справи отримувача 

соціальної виплати вносить на розгляд комісій з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, 

утворених районними, районними у мм. Києві і Севастополі 

держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у 

разі утворення) рад (далі – комісії), подання про призначення (відновлення) 

або про відмову в призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати. 

Комісія розглядає подання про призначення (відновлення) або про 

відмову у призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати протягом 

п’яти робочих днів з дня отримання такого подання. 

За результатами розгляду подання з урахуванням акта обстеження 

матеріально-побутових умов сім’ї або інших документів, визначених в абзаці 

другому пункту 7 Порядку, комісія приймає рішення про призначення 

(відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати з 

моменту припинення її виплати, в тому числі з урахуванням інформації про 

стан фінансування та виплати, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

Мінсоцполітики або інших органів, що здійснюють соціальні виплати. 

Комісія, крім підстав відмови у призначенні (відновленні) соціальної 

виплати, передбачених законодавством, може відмовити заявникові у 



призначенні (відновленні) такої виплати в разі його відсутності за фактичним 

місцем проживання/перебування, зазначеним у заяві про призначення 

(відновлення) соціальної виплати. 

У разі прийняття рішення про призначення (відновлення) або відмову у 

призначенні (відновленні) соціальної виплати комісія не пізніше наступного 

робочого дня надсилає копію такого рішення органові, що здійснює соціальні 

виплати, та структурному підрозділу з питань соціального захисту населення. 

Орган, що здійснює соціальні виплати та структурний підрозділ з 

питань соціального захисту населення, на підставі рішення комісії призначає 

(відновлює) таку соціальну виплату з місяця, в якому надійшла заява 

внутрішньо переміщеної особи, та здійснює повернення сум недоотриманих 

соціальних виплат за минулий період відповідно до законодавства. 

Рішення комісії про відмову у призначенні (відновленні) соціальної 

виплати може бути оскаржене до суду. 

 


