
 
  

    

 

  
ІНФОРМАЦІЙНА 

КАРТКА   
 № 179 

Затверджена рішенням 
виконкому міської ради  
від 02.10.2019 № 347 

Центр надання   
адміністративних послуг  
виконкому Пирятинської  

міської ради 

37000, м.Пирятин 

пл.Героїв Майдану, 2  
тел. (05358) 3-23-50, 3-23-53 
Е-mail: cnap@pyryatyn-mrada.gov.ua 

Графік роботи:  
Понеділок – з 08-00 до 17-00 
Вівторок – з 08-00 до 17-00 
Середа – з 08-00 до 17-00 
Четвер – з 08-00 до 20-00  
П’ятниця – з 08-00 до 17-00 
Субота – з 08-00 до 14-00 

Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 

1.  

 
 

Перелік документів, 
необхідних для 

(надання) отримання  
послуги 

1. Заява, відповідно до пункту 5 Порядку надання 
щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-
комунальних послуг, затвердженої постановою КМУ 
від 01.10.2014 № 505). 
2. Паспорт громадянина України.  
3. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених 
осіб усіх членів сім’ ї. 
4. Банківські реквізити на отримання коштів. 

2.  
Порядок та спосіб їх 

подання  

Заява з доданими документами надається заявником 
особисто чи уповноваженою ним особою або 
надсилається поштою цінним листом з описом 
вкладення та повідомленням про вручення 

3.  
Платність(безоплатність) 

надання послуги  
Безкоштовно  

 

4.  
Строк надання послуги, 
а також строк здійснення 
дій, прийняття рішень у 
процесі надання послуги 

Протягом 10 днів після подання уповноваженим 
представником сім’ ї заяви та документів, зазначених у 
пункті 5 Порядку надання щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо переміщеним особам для 
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг , призначають грошову 
допомогу або відмовляють у її призначенні, на підставі 
рішення районної комісії з питань з призначення  
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам 

5.  

 
Перелік підстав для 
відмови у наданні 

послуги  

1. Будь-хто із членів сім’ ї має у власності житлове 
приміщення/частину житлового приміщення, що 
розташоване 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, крім 
житлових приміщень, які непридатні для проживання, 



що підтверджується відповідним актом технічного 
стану. 
2. Будь-хто з членів сім’ ї має на депозитному 
банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що 
перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, 
встановленого для працездатних осіб. 
Грошова допомога не призначається на члена сім’ ї: 
1) який перебуває на повному державному утриманні в 
будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-
інтернаті, психоневрологічному інтернаті, будинку-
інтернаті для громадян похилого віку та осіб з 
інвалідністю, спеціальному будинку-інтернаті системи 
соціального захисту населення; 
2) який перебуває на повному державному утриманні в 
школі-інтернаті, закладі спеціалізованої освіти 
військового (військово-спортивного) профілю; 
3) який відбуває покарання в місцях позбавлення волі. 

6.  
Результат, який отримає 
одержувач послуги 

Призначення/відмова в призначенні допомоги  

7. 

Способи отримання 
відповіді (результату)  

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у 
призначенні) видається (надсилається поштою) 
одержувачу, про що робиться відповідний запис у 
журналі видачі довідок та повідомлень 

8. 

Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 

умови  
надання послуги  

Розпорядження КМУ від 07.112014 № 1085-р „Про 
затвердження переліку населених пунктів, на території 
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 
свої повноваження, та переліку населених пунктів, що 
розташовані на лінії зіткнення“; постанова КМУ від 
01.10.2014 № 509 „Про облік внутрішньо переміщених 
осіб“; постанова КМУ від 01.10.2014 № 505 „Про 
надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-
комунальних послуг“; Районна комісія з питань 
призначення (відновлення) соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам 

9. Право на оскарження 

Суб’єкт звернення має право подати скаргу: на дії чи 
бездіяльність адміністраторів керівнику ЦНАП або 
міському голові; 
на отриманий через ЦНАП результат послуги до 
суб’єкта надання послуги та в судовому порядку 

10. 
Відповідальний за 

виконання 

 

Управління соціального захисту населення 
Пирятинської райдержадміністрації 
37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Ярмаркова,41 
тел. (05358) 2-04-62 
           Графік роботи:  
Понеділок – з 08-00 до 17-00 
Вівторок – з 08-00 до 17-00 
Середа – з 08-00 до 17-00 
Четвер – з 08-00 до 17-00 
П’ятниця – з 08-00 до 16-00 

  


