
ДОПОМОГА ВІД ДЕРЖАВИ ДЛЯ ГРОМАДЯН, 
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ.

НОВОВВЕДЕННЯ З ТРАВНЯ 2022 РОКУ

Ця інфографіка стала можливою в рамках програми «Єднання заради дії», що впроваджується IREX разом з Благодійною організацією 
«Благодійний фонд «Стабілізейшен суппорт сервісез» та за підтримки Державного департаменту США.

Детальніше:  Постанова Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2022 р. №457.
                            Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 328.

Особам, які 
зареєстровані 
як ВПО

Особам, які 
евакуюються
із районів 
проведення 
бойових дій

Держава надає 
щомісячну допомогу 

3 000 ГРН 2 000 ГРН
На кожну дитину чи 
людину з інвалідністю

На кожну людину 
старше 18 років

Держава надає 
одноразову  
допомогу 

3 000 ГРН 2 000 ГРН
На кожну дитину чи 
людину з інвалідністю

На кожну людину 
старше 18 років

У березні-квітні 2022 року допомога надається ВПО, які перемістились 
зі східних, північних, південних і центральних областей України.

Починаючи з травня 2022 року ця допомога надається лише тим ВПО:
які перемістилися з регіонів, де йдуть бойові дії або громад, що 
перебувають в окупації або оточенні;
житло яких зруйноване або непридатне для проживання та які 
подали заявку на відшкодування, зокрема через Дію.  

Постраждале цивільне населення

Внутрішньо переміщені особи 

   Одноразову допомогу виплачує Укрзалізниця (не пізніше 
наступного дня після прибуття людей до проміжного, приймального 
пункту евакуації, розташованого на залізничному вокзалі).

Особам, які 
проживають у 
деокупованих 
регіонах

Держава надає 
одноразову  
допомогу 

3 000 ГРН 2 000 ГРН
На кожну дитину чи 
людину з інвалідністю

На кожну людину 
старше 18 років

         Одноразову допомогу виплачує місцева влада  
         (протягом 5 днів після отримання грошей від держави)

Для отримання грошової допомоги особа пред’являє: 
документ, що посвідчує особу, а у разі відсутності - єДокумент в Дії;
ідентифікаційний код;
свідоцтво про народження дитини або е-свідоцтво про народження в Дії.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У разі відсутності перелічених документів особу отримувача грошової 
допомоги можуть підтвердити дві інші особи, які в свою чергу мають пред’явити такі самі 
документи.
      Отримати можна лише 1 вид допомоги. Людина, яка отримує щомісячну допомогу як ВПО, 
не може отримати ще й одноразову допомогу (у такому випадку вона зобов’язана повернути 
кошти протягом 10 днів).

Місцева влада може встановлювати додаткові гарантії соціального захисту 
осіб, зареєстрованих як ВПО. Держава через обласні військові адміністрації може 
безкоштовно надавати іншу гуманітарну допомогу, а саме: продукти харчування, медичні засоби, 
одяг і взуття, облаштування місць проживання тощо.


