Публічна послуга
Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним
особам для покриття витрат на проживання, у тому числі
на оплату житлово-комунальних послуг
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання публічної
послуги:
За умови пред’явлення паспорта громадянина України, або документа, що
посвідчує особу, та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової
картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про
відмову від прийняття такого номера:
- заява,* в якій зазначаються такі відомості про всіх членів сім’ї, які
претендують на отримання грошової допомоги:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- число, місяць, рік народження;
- серія, номер (у разі наявності) паспорта громадянина України, ким і коли
виданий або серія, номер документа, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства - документа,
що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідному територіальному органу Державної
фіскальної служби України і мають відмітку в паспорті);
- інформацію про:
- зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування);
- наявність у будь-якого із членів сім’ї у власності житлового
приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших
регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській
областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення;
- наявність житлового приміщення, яке зруйновано або стало непридатним
для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, або
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації;
- наявність у будь-якого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку
(рахунках) коштів у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
- місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює;
- наявність у будь-якого з членів сім’ї інвалідності із зазначенням групи
інвалідності;
- копія довідки внутрішньо переміщеної особи, у тому числі копія документу
з відображенням інформації в електронному вигляді, отриманого з Єдиного
державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія» (у разі тимчасової
реєстрації в іншій адміністра-тивно-територіальній одиниці);
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- копія довідки з військової частини про залучення до проведення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації (для військовослужбовців з числа внутрішньо
переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну
цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації) (з пред'явленням оригіналу);
- довідка з місця роботи або копія документа, що посвідчує зайнятість (для
працездатних осіб) (з пред'явленням оригіналу);
- копія свідоцтва про шлюб (за наявності) (з пред'явленням оригіналу);
- копія свідоцтва про народження дитини засвідчена власним підписом
уповноваженого представника сім’ї, у тому числі копія документу з
відображенням інформації в електронному вигляді, отриманого з Єдиного
державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія»(з пред'явленням
оригіналу);
- письмова згода у довільній формі уповноваженому представнику сім’ї від
інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних;
- письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що
містить банківську таємницю щодо поточного рахунка;
- копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (за
наявності).
- довідка про реквізити банківського рахунку, відкритого для отримання
допомоги (за необхідності).
Строк надання публічної послуги: до 30днів.
Результат надання публічної послуги:
Повідомлення про призначення/відмову у призначенні щомісячної адресної
допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на
проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг
* У разі наявності в заявника паспорта у вигляді ID-картки, в заяві
обов'язково зазначається номер запису (13 цифр) та код органу, що видав
паспорт (4 цифри)

