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1.
СНАП 
(місцезнаходження (адреса), режим 
роботи, довідковий телефон, адреса 
електронної пошти та веб-сайту)

Управління соціальної політики Тернопільської 
міської ради
м. Тернопіль, вул. Лисенка, 8
Режим роботи:
Понеділок-четвер: з 8.00 год. до 17.15,  
п’ятниця: з 8.00 год. до 16.00.  
Телефон: (067)398 45 37
Електронна адреса:ternopil@sobes-ter.gov.ua, 
www.rada.te.ua

2.

*Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання АП, 
що передбачені законом, та 
вимоги до них

1. Заява. 
1.1.Заяву про виплату допомоги малолітній дитині, 
яка прибула без супроводу законного представника, 
може подавати від її імені:

- особа, яка перебуває у сімейних, родинних 
відносинах (у тому числі хрещені батьки), за 
наявності документа, що підтверджує сімейні, 
родинні зв’язки особи з дитиною, виданого службою 
у справах дітей за місцем звернення;

- особа, яку батьки або інші законні 
представники уповноважили супроводжувати дитину, 
що підтверджується письмовою заявою одного із 
законних представників, завіреною органом опіки та 
піклування;

- особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано 
дитину, яка залишилися без батьківського піклування 
(за наявності копії наказу служби у справах дітей про 
тимчасове влаштування).

mailto:ternopil@sobes-ter.gov.ua


Тернопільська міська рада, управління соціальної політики
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  А-13.6-52

Сторінка 2 з 3

1.2. Заяву про виплату допомоги особі, яка визнана 
судом недієздатною, може подавати:
- її законний представник (для недієздатних осіб, 
яким призначено опікуна);
- уповноважена особа органу опіки та піклування (для 
недієздатних осіб, яким опікуна не призначено або з 
опікуном яких втрачено зв’язок під час дії 
надзвичайного або воєнного стану в Україні або 
окремих її місцевостях) за задекларованим 
(зареєстрованим) місцем проживання (перебування) 
такої особи.
Пред’явити: 
- Паспорт громадянина України або інший документ, 
що посвідчує особу та підтверджує громадянство 
України, а для іноземців та осіб без громадянства - 
документ, що посвідчує особу та підтверджує її 
спеціальний статус. У разі відсутності документа, що 
посвідчує особу та підтверджує громадянство 
України, або документа, що посвідчує особу та 
підтверджує її спеціальний статус, під час подання 
заяви про взяття на облік у період дії воєнного стану 
заявник пред’являє відображення в електронній 
формі інформації, що міститься у документах, що 
посвідчують особу та підтверджують громадянство 
України або її спеціальний статус, сформованих 
засобами Єдиного державного вебпорталу 
електронних послуг, зокрема з використанням 
мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або єДокумент, 
або довідку про подання документів для оформлення 
паспорта громадянина України, видану центром 
надання адміністративних послуг, державним 
підприємством, що належить до сфери управління 
ДМС, і його відокремленим підрозділом, 
територіальним органом або територіальним 
підрозділом ДМС, для осіб, яких ідентифіковано за 
відомостями Єдиного державного демографічного 
реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС;
- Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків;
- Свідоцтво про народження дитини (при потребі).

3. Порядок та спосіб подання 
документів

1.Особисто заявником або його законним 
представником, уповноважена особа органу опіки та 
піклквання в управління соціальної політики.
2.Заява може формуватися засобами Єдиного 
державного веб-порталу електронних послуг, зокрема 
з використанням мобільного додатка Порталу Дія 

4.
Платність (безоплатність) АП, 
розмір та порядок внесення 
плати (адміністративного збору) 

 Безкоштовно
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за платну АП; розрахунковий 
рахунок для внесення плати

5. Строк надання АП 30 днів 

6. Результат надання АП
 Інформація     в Реєстрі внутрішньо переміщених 
осіб, відмова щодо внесення інформації в Реєстр
 

7. Спосіб і місце отримання 
відповіді (результату АП)

Особисто заявником або його законним 
представником в управлінні соціальної політики, 
поштою.

8. Перелік підстав для відмови у 
наданні АП

1.Відсутність інформації про реєстрацію особи в 
Єдиній інформаційній базі про внутрішньо 
переміщених осіб.
2.Особа облікована, як внутрішньо переміщена до 24 
лютого 2022 р., крім осіб, які отримували щомісячну 
адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам 
для покриття витрат на проживання, у тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг, та осіб, які 
повторно перемістились з тимчасово окупованої 
території Російською Федерацією території України, 
території територіальних громад, що розташовані в 
районі проведення воєних (бойових) дій або які 
перебувають в тимчасовій окупації, оточені 
(блокувані) після 24 лютого 2022 року.
3. Особа, яка звернулась починаючи з травня 2022 та 
перемістилися не з:
- тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя;
- території територіальних громад, що розташовані в 
районі проведення воєнних (бойових) дій або які 
перебувають в тимчасовій окупації, оточенні 
(блокуванні).
4.Недостовірна інформація у поданих документах

9.

Акти законодавства, що 
регулюють порядок та умови 
надання АП (пункти, статті, 
розділи тощо, назва та реквізити 
законодавчих актів)

1. Закон України „Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб” від 20.10.2014 
№ 1706-VII.
2. Постанова КМУ від 01.10.2014 № 509 «Про облік 
внутрішньо переміщених осіб».
3. Постанова КМУ від 20.03.2022 № 332 «Деякі 
питання виплати допомоги на проживання 
внутрпішньо переміщеним особам».
4. Розпорядження КМУ від 06.03.2022 № 204-р «Про 
затвердження переліку адміністративно-
територіальних одиниць, на території яких надається 
допомога застрахованим особам в рамках Програми 
«єПідтримка».
5.Постанова КМУ від 16.04.2022 №457

* До інформаційної картки додається форма заяви. 


