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6500 грн допомога від держави «єПідтримка»

2

Уряд Постановою «Питання надання у 2022 році застрахованим особам одноразової
матеріальної допомоги у зв’язку із втратою частини заробітної плати (доходу), робота
(економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час
воєнного стану в Україні» від 04.03.2022 р. № 199 (https://cutt.ly/XD4AOrl) вніс зміни до Порядку
надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка», як наслідок – громадяни отримали право
отримати допомогу у розмірі 6500 грн.

Із працівників отримати допомогу можуть лише застраховані особи, які працюють на умовах
трудового договору (контракту) та гіг-контракту, а їх роботодавців (юрособа чи ФОП) виконують
такі умови:

– перебувають на обліку як платник ЄСВ в окремих адміністративно-територіальних
одиницях за переліком, що затверджений Кабміном (див. нижче);

– подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 р.
або річну звітність за 2021 рік;

– не є бюджетними установами, фондами загальнообов'язкового державного страхування.

До цього переліку внесено такі області: Волинська, Дніпропетровська, Донецька,
Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська,
Херсонська та Чернігівська, а також м. Київ.

https://cutt.ly/XD4AOr
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Щоб отримати допомогу, слід виконати такі кроки:
– установити мобільний додаток «Дія» (через Google Play чи App Store), пройти електронну

ідентифікацію та автентифікацію;
– обрати у додатку «Дія» послугу «єПідтримка»;
– відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання. Якщо ви отримували

ковідну тисячу, то вам потрібно просто вибрати цю карту;
– подати запит.



Працевлаштували переселенця – отримайте компенсацію 
6500 грн
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Кабінет Міністрів України Постановою від 20.03.2022 р. № 331 (https://cutt.ly/PSYs2k9)
визначив Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за
працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час
воєнного стану в Україні.

Компенсацію таких витрат надають роботодавцю за кожну працевлаштовану особу на
умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за
сумісництвом, за таких умов:

– роботодавець перебуває на обліку як платник ЄСВ;
– розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може

бути нижчим за розмір мінімальної зарплати;
– подання в установленому законодавством порядку податкової звітності за IV квартал 2021

року або річної звітності за 2021 рік.
Особа з числа внутрішньо переміщених осіб може бути працевлаштована на вказаних

умовах лише один раз.

Компенсацію витрат надають у розмірі 6500 грн щомісяця за кожну працевлаштовану
особу, за яку роботодавцем сплачує ЄСВ, на період воєнного часу та протягом 30 календарних
днів після його скасування або припинення. Загальна тривалість надання компенсації витрат не
може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-nadannya-robotodavcyu-kompensaciyi-vitrat-na-oplatu-praci-za-pracevlashtuvannya-vnutrishno-peremishchenih-osib-vnaslidok-provedennya-bojovih-dij-pid-331
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Для отримання такої компенсації роботодавець не раніше, ніж через 5 календарних днів
після працевлаштування особи подає до центру зайнятості заяву про компенсацію витрат:

– в електронній формі – через Єдиний державний вебпортал електронних послуг;
– в паперовій формі – особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу

електронної пошти відповідного центру зайнятості.

Заяву подає роботодавець до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням
роботодавця.

До заяви, поданої в паперовій формі (зокрема, на адресу електронної пошти),
додаються:

• копія наказу про працевлаштування особи;
• документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених Порядком;
• відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім’я, по батькові,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку в паспорті);

• копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
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Для подання заяви в електронній формі через Портал Дія роботодавець повинен:

1) створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройти
електронну ідентифікацію та автентифікацію;

2) заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами Порталу Дія і містить
такі відомості:

• найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної
особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;

• дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
• реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта

громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

• дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом
2 цього Порядку;

• розрахунковий рахунок роботодавця.

Для визначення та підтвердження відомостей, зазначених роботодавцем у заяві,
використовуються відомості, подані ПФУ.
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У разі припинення трудових відносин, зокрема розірвання строкового або безстрокового
трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, до завершення строку
виплати компенсації витрат, роботодавець протягом п’яти робочих днів з дня такого
припинення зобов’язаний повернути суму невикористаної компенсації витрат на рахунок
регіонального центру зайнятості.

Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат
(6500,00 грн) та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на
місяць.

Для отримання компенсації витрат за другий місяць роботодавець підтверджує
продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації
витрат, засобами Порталу Дія або шляхом подання повідомлення центру зайнятості
(безпосередньо або на адресу електронної пошти).

Роботодавець, працевлаштована особа несуть відповідальність за достовірність документів
і відомостей, що є підставою для надання компенсації витрат, та цільове використання
отриманих коштів відповідно до законодавства.



Як переселенцям стати на облік для отримання допомоги від 
держави роз'яснення Мін'юст 
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Мін'юст в Телеграм повідомив (https://t.me/minjustofficial/1840), що внутрішньо переміщені
особи (ВПО) мають право на отримання допомоги на проживання, відповідно до Порядку
надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 (https://cutt.ly/dFqjImx).

Допомога надається:
• особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки

Крим і м. Севастополя, а також з території адміністративно-територіальної одиниці, де
проводяться бойові дії

➢ Розпорядження КМУ№ 204 від 6 березня 2022 р. (https://cutt.ly/IFwNy2N)

• ВПО, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам
для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 505
(https://cutt.ly/LFqzvxd)

➢ Автоматично, без додаткового звернення

https://t.me/minjustofficial/1840
https://cutt.ly/dFqjImx
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pereliku-administrativno-teritorialnih-odinic-na-teritoriyi-yakih-nadayetsya-dopomoga-zastrahovanim-osobam-v-ramkah-programi-yepidtrimka-204-
https://cutt.ly/LFqzvxd
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Допомога надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та
одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу,
відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених
осіб, у таких розмірах:

• для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;
• для інших осіб — 2 000 гривень.

Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та
дати припинення чи скасування воєнного стану.

Порядок звернення за допомогою:

1 етап: стати на облік ВПО
Подати заяву:
• особисто до органів соцзахисту, уповноваженої особи громади, ЦНАПу;
• або дистанційно через Портал Дія.
• отримати довідку про взяття на облік ВПО.

2 етап: Подати заяву на отримання допомоги:
• особисто до органів соцзахисту, уповноваженої особи громади, ЦНАПу;
• або дистанційно через Портал Дія.
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Отримання виплати на власний рахунок:

1. Виплачується на банківський рахунок
2. Щомісячно з місяця звернення протягом воєнного стану плюс один місяць після його

припинення чи скасування
➢ тим, хто звернеться до 14 квітня, допомога буде виплачена і за березень також

3. За повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи
скасування воєнного стану

4. Не включається до сукупного доходу сім’ї при наданні інших видів соціальних
допомог

5. Не оподатковується податком на доходи фізичних осіб

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

1. Заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
2. Документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що

посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.
3. Документ, що посвідчує особу законного представника або документ, що підтверджує

повноваження особи як законного представника недієздатної особи або особи, дієздатність якої
обмежена (у разі подання заяви законним представником).
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4. Документи, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-
територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення
обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (подається лише у разі, якщо у поданих
документах відсутня відмітка про реєстрацію проживання на території, з якої здійснюється
внутрішнє переміщення).

5. Документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником (подається
родичем при взятті на облік малолітньої дитини).

6. Документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або
керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, у
якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні (за необхідності).

Увага! Допомога на проживання призначається автоматично без подання додаткового
звернення ВПО, які станом на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг, відповідно до постанови КМУ № 505 (https://cutt.ly/LFqzvxd).
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https://www.msp.gov.ua/



Переселенці можуть отримати додаткову грошову допомогу 
від ООН
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Внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримають додаткову грошову допомогу від ООН і
Міжнародної організації з міграції. Ця допомога надається додатково до допомоги держави,
повідомив 30 березня «Урядовий портал» (https://cutt.ly/dFr1xzH).

30 березня відбулася зустріч Віце-прем’єр-міністра – Міністр з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук з Верховним комісаром ООН з питань
біженців Філіппо Гранді. На ній було визначено ключові напрями подальшої співпраці:

1. забезпечення житлом переміщених осіб шляхом будівництва модульних містечок;
2. надання прямої грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

«В цьому напрямку працюють вже два проекти, – уточнила Ірина Верещук. – Міністерство з
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій працює над їх розширенням. Допомога
надається додатково до допомоги від держави. Так, Управління Верховного комісара ООН з
питань захисту біженців спільно з Укрпоштою розпочали виплату кожній переміщеній особі по
2220 грн. Отримати готівку можна через відділення Укрпошти».

https://cutt.ly/dFr1xzH
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За словами Віце-прем’єр-міністра, запис до програми грошової допомоги розпочався у
Львові 23 березня, а тепер також проходить в Ужгороді та Мукачеві.

Реєстрація триває за адресами:
м. Львів, вул. Трускавецька, 2 Б
(з 9:00 до 18:00);
м. Львів, вул. Палія, 15
(з 9:00 до 18:00), вихідний – субота;
м. Ужгород, Гуманітарний штаб «Совине гніздо», вул. Ференца Ракоци, 2
(пн-пт з 9:00 до 18:00);
м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24, Ужгородський міський центр соціальних служб Департаменту

соціальної політики
(пн-пт з 9:00 до 18:00);
м. Мукачево, ЦНАП, вул. Духновича, 2
(пн-пт з 9:00 до 18:00).

За додатковою інформацією необхідно звертатись за номером телефону: 0800307711.

«Також програму з надання грошової допомоги розпочало втілювати представництво
Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, – додала Ірина Верещук. – Зараз це
втілюється на Закарпатті, але в перспективі дію програми планується розширити на інші регіони.
Розмір допомоги – також 2220 грн на людину».
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Ця допомога надаватиметься найбільш уразливим групам серед переміщених осіб.

Зокрема:
- вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей;
- сім’ям із двома і більше дітьми;
- родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю;
- особам похилого віку.

Списки вищевказаних категорій опрацьовуватиме Департамент соціального захисту
населення Закарпатської ОВА, соціальні працівники територіальних громад.

Також посадовиця пояснила, що для отримання допомоги працює наступний алгоритм:

1. Особа реєструється в якості ВПО у відповідній області через органи соцзахисту чи ЦНАП.
2. У разі якщо особа підпадає під визначені категорії вразливості, вона отримує відповідну

допомогу.

За даними ООН, вимушеними переселенцями стало понад 10 млн осіб: близько 6,5 млн
стали внутрішньо переміщеними особами, ще близько 4 млн покинули територію України.



ЮНІСЕФ — українцям: програма грошової допомоги Спільно
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ЮНІСЕФ разом із Міністерством соціальної політики України розпочинають багатоцільову
програму грошової допомоги для незахищених родин із дітьми, які постраждали через війну та
потребують фінансової підтримки.

Програми грошової допомоги від ЮНІСЕФ Спільно — це додаткова підтримка
багатодітних українських сімей, які постраждали від війни. На першому етапі допомогу
отримають понад 50 тис. сімей з дітьми.

Протягом першої фази Програми ЮНІСЕФ допомагає родинам в Україні, які належать до
однієї з двох категорій:

1. Мають троє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла
двох років на момент подачі заявки;

2. Мають двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.
Названі батьки або батьки вихователі також можуть подавати заявку на отримання

допомоги, якщо відповідають чинним критеріям.
У майбутньому перелік вимог до учасників може бути змінений, а перелік категорій —

розширений.

Подати заявку на отримання допомоги можна на сайті: https://register.unicef.org/. Якщо
виникнуть труднощі або додаткові питання, треба звернутися на гарячу лінію «Спільно» за
номером: 0 800 600 017 (безоплатно, працює щодня з 8:00 до 22:00).

https://register.unicef.org/
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Умови участі
Якщо ваша родина належить до однієї з указаних категорій і ви відчуваєте потребу в

допомозі, вам необхідно зареєструватися на сайті (https://register.unicef.org/).
Реєстрація та надання деяких даних про вас і вашу родину є необхідною умовою розгляду

заявки про отримання грошової допомоги.
Вашу заявку буде розглянуто фахівцями ЮНІСЕФ та його партнерами щодо її відповідності

критеріям Програми. На основі цих даних буде ухвалене рішення щодо надання допомоги. Вам
повідомлять рішення, надіславши СМС на вказаний номер.

Сума грошової допомоги
Сума грошової допомоги на місяць складає 2200 грн на кожного члена сім’ї, але не більше

як на п’ять осіб.
Родина отримає одноразову виплату за три місяці на вказаний банківський рахунок чи

дебетову картку протягом 4 тижнів з моменту подання заявки. Переконайтеся, що у вас є доступ
до рахунка перед поданням заявки.

Як розрахувати суму допомоги?
Кількість членів родини х на 2200 грн х 3 місяці, наприклад:
• якщо вас четверо, то, виходячи з розрахунку 2200 грн х 4 особи х 3 місяці, ви отримаєте

26400 грн;
• якщо вас п’ятеро і більше, то ви отримаєте 2200 грн х 5 осіб х 3 місяці, ви отримаєте 33000

грн.

https://register.unicef.org/
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https://www.msp.gov.ua/



Онлайн платформу єДопомога від Міністерство соціальної 
політики 

19

Платформу єДопомога створено Міністерством соціальної політики України за підтримки
Міністерства цифрової трансформації України та Програми розвитку ООН в Україні з метою
забезпечення нагальних потреб громадян, котрі постраждали або були змушені змінити своє
місце перебування у зв’язку з агресією росії.

Головна мета проєкту – об'єднати можливості країни, міжнародних неурядових
організацій та волонтерів в адресній гуманітарній допомозі постраждалим та внутрішньо
переміщеним особам під час війни. Міністерство соціальної політики України продовжує
розвивати і покращувати онлайн платформу #єДопомога, де зустрічаються реципієнти допомоги
з її надавачами.

«Триває героїчне протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Кількість людей, які втратили домівки та потребують допомоги збільшується. Гуманітарна
допомога продовжує надходити від більшості демократичних країн світу. Але ресурсів, як
правило, менше ніж потреб. Саме тому єДопомога - це зручна платформа для підтримки
ближнього, що дозволяє швидко обрати ті заявки на допомогу, які потребують виконання саме
зараз, з можливістю фокусувати зусилля на конкретному регіоні, місті або окремому товарі.
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Для того щоб допомогти, не обов’язково бути громадською організацією або мати якийсь
статус. Користуватися платформою єДопомога та допомогати може кожен!» - зазначив
Костянтин Кошеленко заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Є потреба? - єДопомога! (https://edopomoga.gov.ua)

Функціонал платформи єДопомога дозволяє:
Для потребуючих допомоги пройти реєстрацію та залишити заявку. Звернутися за

допомогою на платформі можуть, як фізичні особи, так і юридичні.
Для благодійників єДопомога дозволяє отримати в кабінеті перелік заявок за конкретним

регіоном та обрати дату виконання. Після чого контакт-центр, що здійснює координаційну
підтримку, передає контактні дані реципієнтів благодійникам.

Платформа зручна за рахунок того, що дозволяє швидко обрати ті заявки на допомогу, які
потребують виконання саме зараз, з можливістю фокусувати зусилля на конкретному регіоні або
окремому товарі.

https://edopomoga.gov.ua/
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https://edopomoga.gov.ua/



Соціальний проект «Прихисток»
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Міністерство розвитку громад і територій України запустило соціальну ініціативу
«Прихисток» – проект із розміщення українців, які вимушені переїхати із зон бойових дій.

Сотням тисяч наших громадян довелось покинути свої домівки, рятуючись від російських
бомб і ракет. Проект має на меті заохотити українців поділитися своїм житлом і затишком і
прихистити всіх внутрішньо переміщених співгромадян, які постраждали від дій путінського
режиму в Україні.

Власники житла, які безкоштовно допоможуть українцям із проживанням, зможуть
отримати від держави близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від її віку,
для компенсації витрат на комунальні послуги.

Щоб запропонувати своє житло для проживання внутрішньо переміщеним особам і
отримати компенсацію, необхідно:

• подати заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через
сайт (https://prykhystok.gov.ua/) про готовність прийняти у себе переселенців;
• при поселенні переселенців подати відповідну заяву до ОМС (орган місцевого
самоврядування);
• до 5-го числа кожного місяця інформувати ОМС про кількість днів та переселенців, які
проживали;
• отримати компенсацію.

https://prykhystok.gov.ua/
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https://www.minregion.gov.ua/



Уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які 
безкоштовно прийматимуть переселенців

24

Уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно прийматимуть
переселенців про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Хто має право отримати компенсацію?
Компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безкоштовний

прихисток переселенцям у будівлях, приміщеннях комунальної форми власності (у школах,
садочках та ін.).

Про які саме комунальні витрати йде мова?
Мова йде про всі витрати пов'язані з теплопостачанням, водопостачанням,

водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палетів та вугілля.

Як отримати компенсацію?
Для отримання відшкодування громадам достатньо подати заяву до військової

адміністрації та чеки або скани, які підтверджують оплату комунальних послуг. Важливо, не
пізніше третього робочого дня після звітного місяця.

Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані по громадам, а Мінрегіон
буде готувати акт уряду про виділення коштів.

Коли програма стартуватиме?
На початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.
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https://www.minregion.gov.ua/


