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Контакт-центр 0-800-213-103

0-800-213-103

Гуманітарний штаб - вул.Криворіжсталі, 52 - 
з понеділка по п'ятницю, з 10.00 до 15.00

097-139-88-57, 098-040-83-70, 067-276-54-76

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ ДЛЯ НАДАННЯ 
ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ГУМАНІТАРНИЙ ШТАБ ДОПОМОГИ ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ В КРИВОМУ РОЗІ

Для отримання гуманітарної допомоги, допомоги у
розселенні в Кривому Розі потрібно звертатись у
Народний дім, вул.Криворіжсталі, 52 (зуп."1-а дільниця",
між Трампарком і зуп."Станція Червона"). 

Пункт прийому громадян, що прибувають із територій, де
ведуться бойові дії або існує загроза життю працює
ЦІЛОДОБОВО. 

          Телефон - 0689967192
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0-800-213-103

Миколаївська, 
Одеська, 
Сумська, 
Харківська, 
Херсонська, 
Чернігівська 
м. Київ

 

Волинська, 
Дніпропетровська, 
Донецька, 
Житомирська,
Запорізька, 
Київська, 
Луганська, 

Люди, які вимушено перемістились через активні бойові дії, 
отримають  ДОПОМОГУ НА ПРОЖИВАННЯ

 
 
 
 

Хто отримає допомогу?
 

Допомогу отримають люди, які перемістилися з територій активних
бойових дій, які визначені в переліку, затвердженому

розпорядженням КМУ від 06.03.2022 № 204. 

             На цей час (станом на 25.03.2022) це такі області: 

 

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2022 р. № 332



Урядовий контактний центр
1545, 1547, 1539



ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ МАЮТЬ
ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАВНИКА ЗА

РАХУНОК ДЕРЖАВИ
0-800-213-103

 
УСІ МАЮТЬ ПРАВО ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНО 

 ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ!

0-800-213-103

Наказ Мінсоцполітики 
"Про затвердження форми

Заяви про 
взяття на облік внутрішньо

переміщеної особи"
 від 27.12.2016 № 1610

Постанова Кабміну від 
01.10.2014 р. № 509

"Про облік внутрішньо
переміщених осіб"

ПОРЯДОК
оформлення і видачі
довідки про взяття на

облік внутрішньо
переміщеної особи

ФОРМА 
заяви про взяття

 на облік внутрішньо
 переміщеної особи

Заява про взяття на облік подається:

ДІЯ Мобільний
додаток

Органи
соцзахисту,

ЦНАПи

Як стати на облік як ВПО?



ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ
МАЮТЬ ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ
ПРАВНИКА ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВИ
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Як оформити допомогу як ВПО?

Умова оформлення допомоги ВПО - включення до Єдиної інформаційної
бази даних про внутрішньо переміщених осіб.  Тому важливо при прибутті
на нове місце мешкання -  звернутись для внесення до цієї бази і оформити
довідку ВПО. Наприклад, у Кривому Розі для отримання довідки і оформлення
допомоги  треба буде звертатись  в УПСЗН того району, де проживатиме
людина. 

 Внутрішньо переміщеним особам, які станом на 1 березня 2022 р. отримували
щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №  505. допомога на проживання
призначається автоматично без подання додаткового звернення.

                                                       ДІЯ

Якщо у людини встановлено додаток ДІЯ, то все набагато простіше. Оформити
допомоги та довідку можна буде в додатку. До кінця березня Уряд обіцяє
доопрацювати необхідні технічні можливості.

Заява про взяття на облік в електронній формі, сформована засобами
мобільного додатка Порталу Дія та накладеним віддаленим кваліфікованим
електронним підписом “Дія.Підпис” (“Дія ID”) особи, передається засобами
Порталу Дія до інформаційної системи Мінсоцполітики для включення до
Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Після включення відомостей про особу до Єдиної інформаційної бази даних про
внутрішньо переміщених осіб така особа може сформувати засобами Порталу
Дія електронну довідку, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення та
взяття на облік такої особи відповідно до пункту 61 цього Порядку.”



щомісячно з місяця звернення 
на весь період введення воєнного стану плюс 1 місяць після його
припинення 
за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням
на рахунок в банку  (за стандартом IBAN), який отримувач вказав

Допомога надається: 

       у заяві на допомогу.

Якщо такого рахунка немає, то потрібно буде відкрити в найближчому відділенні. 

 
 

 

Д О П О М О Г А  В Н У Т Р І Ш Н Ь О  П Е Р Е М І Щ Е Н И М
О С О Б А М ,  Я К І  З В Е Р Н У Л И С Я  З А  Ї Ї  Н А Д А Н Н Я М

Д О  1 4  К В І Т Н Я  2 0 2 2  Р О К У ,  Н А Д А Є Т Ь С Я
П О Ч И Н А Ю Ч И  З  Б Е Р Е З Н Я  2 0 2 2  Р О К У

 
Постанова КМУ  

від 25 березня 2022 р. № 363

0-800-213-103

Неповнолітня
дитина 

 
має право
самостійно

звернутися за
призначенням

допомоги.
 
 

Для малолітньої дитини 
заяву про виплату допомоги 

 може подавати від її імені
один з батьків, родич (баба,

дід, прабаба, прадід,
повнолітні брат або сестра,
тітка, дядько) або вітчим,
мачуха, у яких проживає

(перебуває) дитина.

Особи з іналідністю - 
3000 грн.

Діти - 3000 грн.

Дорослі - 2000 грн.
 

Як виплачуватиметься допомога  ВПО?



ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ
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ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ!

0-800-213-103

 прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника; 
 реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 дата народження;
 відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на
території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася
особа;
 адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер
телефону;
 номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання для
зарахування допомоги “єПідтримка” або номер банківського рахунка (за
стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;
 наявність статусу особи з інвалідністю;
 відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із
внутрішньо переміщеною особою.

 Для отримання допомоги внутрішньо переміщена особа заповнює заяву,
яка формується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних
послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (далі —
Портал Дія). 

 У заяві зазначається:

 Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з
батьків.  Заява вважається поданою в разі заповнення особою всіх полів
форми.

 
 

 

Як оформити допомогу  ВПО через ДІЮ?



ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ
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ПРАВНИКА ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВИ
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0-800-213-103

0-800-213-103

 документ, що посвідчує особу законного представника;
 документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім
випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);
 у разі потреби - свідоцтво про народження дитини.

документ, що посвідчує особу заявника;
документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником;
документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та
піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або
закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному
державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування
дитини до такого закладу.

 У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи, від
імені якої подається заява, додатково подаються:

 Заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка прибула без
супроводження законного представника, для отримання довідки може
подавати від її імені родич (баба, діда, прабаба, прадід, повнолітні брат або
сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина.

У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини  додатково подаються:

 Якщо малолітня дитина прибула без супроводження законного представника
або родича, заяву подає від її імені представник органу опіки та піклування за
місцем перебування такої дитини.

Якщо дитина перемістилась
 без батьків?  



Якщо ВПО за певний
місяць отримала
допомогу  відповідно
до постанови КМУ від
01.10.2014 № 505,  то
іншу допомогу вона за
той же місяць  не
отримає. А з
наступного допомога
буде перерахована
автоматично!

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ
МАЮТЬ ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ
ПРАВНИКА ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВИ

 
УСІ МАЮТЬ ПРАВО ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНО  

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ!
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0-800-213-103

Як бути ВПО, які отримували щомісячну 
адресну допомогу ВПО на оплату ЖКГ?

Постанова Кабінету Міністрів
України від 1 жовтня 2014 р. 

№ 505 “Про надання
щомісячної адресної
допомоги внутрішньо

переміщеним особам для
покриття витрат на

проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних

послуг” 

втратила чинність буде АВТОМАТИЧНО  
нараховано допомогу 

відповідно ДО нового порядку

 Внутрішньо переміщеним
особам, які станом на

01.03.2022 отримували
щомісячну адресну допомогу

для покриття витрат на
проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних

послуг відповідно до постанови
КМУ від 01.10.2014 № 505.

ПОРЯДОК надання
допомоги на

проживання внутрішньо
переміщеним особам

затверджено
Постановою Кабінету
Міністрів України від 
20 березня 2022 р. 

№ 332



військовий квиток з відомостями щодо проходження військової
служби; трудова книжка із записами про трудову діяльність; 
документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме
майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 атестат про повну загальну середню освіту; 
документ про професійно-технічну освіту; документ 

довідка з місця навчання; 
рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі
держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті
ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю,
дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; 
медичні документи; фотографії; відеозаписи тощо.

 Що робити, якщо в документі, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує
її спеціальний статус, НЕМАЄ відмітки про реєстрацію місця проживання
на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється
внутрішнє переміщення? 

 Заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на території
адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє
переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє
переміщення. 

Це можуть бути: 

      про вищу освіту (науковий ступінь); 

В Н У Т Р І Ш Н Ь О  П Е Р Е М І Щ Е Н І  О С О Б И
М А Ю Т Ь  П Р А В О  Н А  П Р И З Н А Ч Е Н Н Я
П Р А В Н И К А  З А  Р А Х У Н О К  Д Е Р Ж А В И

 
У С І  М А Ю Т Ь  П Р А В О  О Т Р И М А Т И

Б Е З О П Л А Т Н О   Ю Р И Д И Ч Н І
К О Н С У Л Ь Т А Ц І Ї !

 
0 - 8 0 0 - 2 1 3 - 1 0 3

0-800-213-103

Як підтвердити факт внутрішнього переміщення?

Постанова
КМУ 
від

01.10.2014 
№509 (зі
змінами) 



 
 

0-800-213-103

Як виплачуватиметься соцдопомога?

Постанова
 Кабміну 

від 
07.03.2022 

№ 214

Автоматичне
продовження 

виплат на період
воєнного стану і 
1  місяць після

закінчення

соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування;

допомоги на дітей, хворих на тяжкі
перинатальні ураження нервової
системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання,
онкологічні, онкогематологічні
захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади,
цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні
захворювання нирок IV ступеня, на
дитину, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа,
потребує паліативної допомоги, яким
не встановлено інвалідність; 

щомісячної грошової допомоги особі, яка
проживає разом з особою з інвалідністю I
чи II групи внаслідок психічного розладу,
яка за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду, на догляд за нею;

тимчасової державної допомоги дітям,
батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості
утримувати дитину або місце проживання
їх невідоме;

тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула
права на пенсійну виплату.



 
 

Разом із тим виплата відповідних видів державної допомоги
здійснюється за повний місяць без звернення особи до органів
соціального захисту населення. 

Необхідні для призначення виплат документи слід буде подати
протягом місяця після припинення / скасування воєнного стану.

Важливий нюанс: у разі, коли отримувачами державної соціальної
допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,
державної соціальної допомоги особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю ПРОПУЩЕНО СТРОК переогляду
допомоги, виплата таких видів допомоги НЕ зупиняється на період
введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи
скасування. 

Також протягом відповідного періоду НЕ застосовуватимуться норми
Постанови Кабміну від 08.04.2020 № 264. 
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0800 213 103
https://linktr.ee/legalaid.gov.ua

Соціальні виплати

Отримані виплати НЕ 
повертатимуться, 

якщо у подальшому 
не буде підтверджено 
право на їх отримання.

 



 
 

0-800-213-103

Металургійний район: пр-т Металургів, буд. 16; 
тел. 097-39-20-336, 068-49-91-433

Довгинцівський район: вул. Дніпровське шосе, буд. 16; 
тел. 068-18-81-010 

Покровський район: вул. Ватутіна, буд. 37В; 
тел. 098-18-10-107; 098-18-10-117 

Інгулецький район: пр-т Південний, буд. 1; 
тел. 096-04-38-568 

Саксаганський район: вул. Соф'ї Перовської, буд. 16А; 
тел. 098-36-020-04 

Тернівський район: вул. Ухтомського, буд. 23; 
тел. 097-50-33-528; 067-43-36-786

Центрально-Міський р-н: вул. Свято-Миколаївська, буд. 27;
тел. 067-77-73-560; 050-48-88-945

АДРЕСИ ОРГАНІВ СОЦЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ В КРИВОМУ РОЗІ

Контакт-центр Кривого Рогу

1520



 
 

0-800-213-103

Контакт-центр Кривого Рогу

1520



 
 

0-800-213-103

  БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА 
В КРИВОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ

Контакт-центр 

0800 213 103

098-040-83-70

097-531-65-81

067-276-54-76

097-139-88-57

068-208-50-52 050-505-28-33

096-188-55-43

Апостолівська, Грушівська,
Зеленодольська, 
Нивотрудівська ОТГ

м.Жовті Води

П'ятихатська, Вишнівська, 
Лихівська, Саксаганська ОТГ

Кривий Ріг, Лозуватська, 
Новопільська, 
Глеюватська ОТГ

Кривий Ріг, 
Гречаноподівська ОТГ

Кривий Ріг, Інгулець, 
Широківська, Карпівська, 
Новолатівська ОТГ

м.Кривий Ріг, 
Софіївська, 
Вакулівська, 
Девладівська ОТГ

УВАГА! Телефонувати 
можна будь-якому

 вільному консультанту!
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  БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА 
ДИСТАНЦІЙНО

Контакт-центр 

0800 213 103

Криворізький місцевий 
центр з надання БВПД

Безоплатна правова 
допомога.Кривий Ріг

Координаційний центр 
з надання правової 
допомоги

Мобільний додаток 
"Безоплатна правова 

допомога"

https://linktr.ee/legalaid.gov.ua
Усі 

ресурси

Канал  Криворізького центру БВПД
https://t.me/legalaidkryvyyrih
@LegalAidkryvyyrih

Бот для юридичних консультацій -
@LegalAidUkraineBot

 https://legalaid.gov.ua/viber.html
LegalAidUkraine

https://t.me/legalaidkryvyyrih
https://legalaid.gov.ua/viber.html
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  БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА 
ДИСТАНЦІЙНО

Контакт-центр 

0800 213 103

https://linktr.ee/legalaid.gov.ua
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 АЛІМЕНТИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО ЧАСУ

Контакт-центр 

0800 213 103

https://linktr.ee/legalaid.gov.ua
Усі 

ресурси

Враховуючи те, що в Україні триває війна проти російських окупантів і частина
населених пунктів перебуває під контролем загарбників, є потреба вирішувати
питання щодо отримання аліментів.

Як отримати аліменти, якщо система не працює?

1. Особа, яка має сплачувати аліменти, може добровільно перерахувати
аліменти напряму на рахунок стягувача. Важливо зазначити призначення
платежу та період, за який переховуються аліменти + зберегти квитанцію.

2. Навіть якщо аліменти вже були перераховані на депозитний рахунок
виконавчої служби, виконавець не може їх перерахувати стягувачу без доступу
до системи. У таких випадках ДВС рекомендує боржнику (якщо є така потреба)
повторно перераховувати аліменти на рахунок стягувача (не забути про
призначення платежу і період!). Після - стягувач може написати заяву на ДВС з
проханням перерахувати вже наявні кошти на депозитному рахунку на
наступний період.

Прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче
провадження»» (законопроєкт 7154), яким передбачено, що тимчасово, на
період до припинення або скасування воєнного стану на території України:

За рішеннями про стягнення аліментів, підприємства, які здійснюють
відрахування з заробітної плати та інших доходів боржника, перераховують
стягнуті кошти на визначений у заяві або зверненні стягувача рахунок, а у разі
відсутності реквізитів рахунка стягувача - на відповідний рахунок органу
державної виконавчої служби, приватного виконавця.

 



 
 

0-800-213-103

 АЛІМЕНТИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО ЧАСУ

Контакт-центр 

0800 213 103

https://linktr.ee/legalaid.gov.ua
Усі 

ресурси

Якщо є потреба подати на аліменти, 
проконсультуватись з юристами щодо 
стягнення аліментів або заборгованості, 
то всі можуть звертатись до центрів і 
бюро системи безоплатної правової допомоги 
(0-800-213-103, https://linktr.ee/legalaid.gov.ua )

Для звернення до суду щодо стягнення 
аліментів може надаватись БЕЗОПЛАТНА
ВТОРИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА -
призначення  юриста за рахунок держави (для
складання заяви 
або позову до суду в інтересах дитини).

Пакет документів для звернення - 
паспорт законного представника дитини,
свідоцтво про народження.

 



 
 

найменування надавача медичних послуг;
прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) медичного працівника;
прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) жінки, яка народила
дитину;
дату народження (число, місяць, рік) та стать новонародженого;
назва населеного пункту в якому видана довідка;
місце народження дитини (за інформацією, що надається жінкою, яка народила
дитину, у разі коли місце видачі довідки не збігається із фактичним місцем
народження);
підпис медичного працівника;
дата видачі довідки.

При народженні дитини видається Медичне свідоцтво про народження (форма                  
№ 103/о), затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від
08.08.2006 № 545.

За умови відсутності можливості заповнення медичним працівником  свідоцтва про
народження (форма № 103/о) медичний працівник зобов’язаний на кожний випадок
народження живої дитини виписати довідку довільної форми в двох примірниках без
проставляння печатки, яка обов’язково повинна містити відомості щодо:

Один примірник такої довідки медичний працівник віддає жінці, яка народила дитину,
а другий примірник передає на зберігання до відповідного надавача медичної
допомоги. 

Довідка в період дії воєнного стану вважається документом, що підтверджує
факт народження дитини та прирівнюється до заповненого Медичного
свідоцтва про народження (форма №103/о).

Куди звернутися для реєстрації? Відділи державної реєстрації актів
цивільного (ДРАЦС) працюють у штатному режимі. Окрім міст та районів, де
ведуться активні бойові дії.  
Який саме відділ ДРАЦС потрібен? Ви можете зареєструвати дитину в
будь-якому відділі, який працює - незалежно від місця народження дитини та
місця проживання батьків.  
Що потрібно для державної реєстрації народження? Необхідно  медичне
свідоцтво про народження за формою №103/о або довідка з пологового
будинку чи від  лікаря, документи батьків, заява.

0-800-213-103

 РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ

https://linktr.ee/legalaid.gov.ua



 
 

0-800-213-103

 

0800 503 753

документ що посвідчує особу заявника;
заяву про виплату допомоги на поховання;
витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про
смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть
пенсіонера.

ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ НА ПОХОВАННЯ ПЕНСІОНЕРА?

У разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується у розмірі
двомісячної пенсії померлого тим особам, які здійснили поховання. Якщо
померла особа була “військовим” пенсіонером, то особі, яка здійснила
поховання, виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не
менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб.

Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера
здійснено за рахунок держави.
Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до діючого
сервісного центру Пенсійного фонду України. Контакт-центр Пенсійного
фонду України 0-800-503-753

Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає такі документи:

Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена
компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не
передбачено видачі зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про
смерть або інший документ, легалізовані відповідно до законодавства.

 
УВАГА!!!

 Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не
обмежується.

 



 

0800 300 545
Укрпошта

https://offices.ukrposhta.ua/

                                Не змінювали місце проживання?

Особи, які отримували пенсії, соціальну допомогу, субсидії через           
АТ «Укрпошта» та продовжують знаходитися у постійному місці
проживання, зможуть отримати відповідні виплати вдома або у відділенні
пошти за звичайним графіком виплат. При цьому враховуючи стан бойових
дій, дати виплат можуть бути перенесені. 

перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні             
АТ «Укрпошта» 

з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги «З картки
додому» https://www.ukrposhta.ua/perekaz-z-kartki-dodomu/

зняття коштів через POS-термінали у відділеннях https://cutt.ly/eAjwTSb

 
         Якщо ви поки НЕ визначилися з місцем отримання виплати? 

та бажаєте її отримати на будь-якому автоматизованому відділенні             
АТ «Укрпошта», до якого буде доступ, повідомте про це оператору. 

Особи, які отримують пенсії, соціальну допомогу, субсидії через банківські
установи, та не мають наразі можливості зняти з картки готівку, можуть
скористатися сервісами АТ «Укрпошта»: 

 
 
 
 

Що потрібно знати про виплату пенсії та 
грошових допомог в умовах воєнного стану?

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foffices.ukrposhta.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1hCe2eTbVrxMylawtUWEJK8Efy5IQKHA8eV2csDd45WNJ386tJOf9OmLY&h=AT2J355vg7l8TBzMMSHnwTc6PdCKGCS5nqeJBG0OOONYBeaIUbcgro3V6e7EGjrmw8Dpy330dDq_zfYgKErZRH8daWQ5GchQbdcZUQPyN1XL8S5_wFM49qnH6fE1KhncqeoH&__tn__=-UK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ukrposhta.ua%2Fperekaz-z-kartki-dodomu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1DUye-Qd9uOP4UBlIQtx3BomcUY7YlDZ4VW60DD31EFusU5or8RRslGnE&h=AT17rXa-c8hHHW45cSFcRwl4OEIaKghQVMCDX_O3O_s6rFBc8mIkbDZ2odPAri0TBdLiANhehxRwvxUJbEhUTDg-clAMRzJh30dKb3vcZVIZ5n2CJ1CWssmv_cfj6yCoSdpM&__tn__=-UK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FeAjwTSb%3Ffbclid%3DIwAR0a3BUsB4pWr8Ye2xwpOmUw-MgMwKIUaUSRSaxNg1rtgPjr72eTiLwKFks&h=AT0-TXfUgA4aH6KVxF7SjnZ9rGZ3nELREyuu662CjrOn5yY8Nc9wb1pEaOaQYssrQl-7SfH4nO_H39i1U6MqNqTY1FmcehQAQXMqa8GZGCop5-vBnupuZ6bM-PCFCRxn08ol&__tn__=-UK*F


 
 

 

0800 300 545
Укрпошта

Зателефонуйте до:
Контакт-центру АТ «Укрпошта»  0 800 300 545  та натисніть кнопку 2 –
розділ «Пенсії, соціальні виплати та субсидії»;
до Пенсійного фонду України за номерами телефонів, які розміщені за
посиланням https://www.facebook.com/pfu.gov.ua. 

прізвище, ім’я та по батькові одержувача пенсії та/або грошової допомоги;
адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року; 
паспортні дані (серія та номер паспорту);
номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;
спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою)
нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового
проживання.

1.

2. Повідомте про необхідність отримання пенсії, грошової допомоги за іншою
адресою та передайте наступну інформацію:

Якщо бажаєте отримати пенсію або грошову допомогу поштовим переказом,
повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в смс-
повідомленні.

                      

Пенсіонери та отримувачі соціальних допомог, які отримували
виплати через АТ «Укрпошта» та тимчасово змінили фактичне місце
проживання, зможуть отримати виплати у вигляді поштового
переказу без відкриття рахунка у банку на підставі особистого
звернення. Порядок дій у цьому випадку буде таким:

0800 503 753
Пенсійний фонд

1545 Урядова гаряча лінія

 Якщо пенсіонер тимчасово 
змінив місце проживання?

Зверніть увагу! 
Кошти будуть виплачені за заявленою адресою

проживання протягом декількох днів.

https://www.facebook.com/pfu.gov.ua?__tn__=-%5dK*F
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0800 213 103
Безоплатна 

правова допомога

Якщо банк не може здійснювати виплату пенсій та
грошових допомог, то отримати належні виплати
можна у будь-якому відділенні АТ «Ощадбанк» як
грошовий переказ без відкриття рахунку. 

У цьому випадку слід звернутися до будь-якого
відділення АТ «Ощадбанк» з паспортом та довідкою
про присвоєння РНОКПП (індивідуальним кодом).

У разі отримання пенсії та/або грошової допомоги
через АТ «Укрпошта» за місцем проживання та зміни
місця проживання через небезпеку, також можна
отримати виплати у відділеннях АТ «Ощадбанк» як
грошовий переказ без відкриття рахунку.

Для вирішення пенсійних питань також можна
безпосередньо звернутися до сервісних центрів
Пенсійного фонду України https://cutt.ly/vAjwhdV

0800 210 800
Ощадбанк

0800 300 545
Укрпошта

0800 503 753
Пенсійний фонд

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FvAjwhdV%3Ffbclid%3DIwAR3upC4ME-Yr9zfcyO1C6KrGWJyuqTEN8rZ9p5YrAwRcf1VHb8acRMBr1AA&h=AT3zjroUTIxMcEpoGmWVIjtFxefviAZD5XzLxOJaQCYiMTRZa84JMLewYN4anOahZCywP1yiLZcFVaCZO4adMbjgOqTjx3NDoXxyGAHeiuse1VFp2IKgmKmqh3ZfkDnUS7fF&__tn__=-UK*F


 
 

0-800-213-103

 

0800 300 545

у меню обрати - 2



 
 

 

0800 503 753

м. Пятихатки, вул. Пушкіна, буд. 107, 096 917 86 70

м. Жовті Води, вул. Паркова, буд.8, 066 375 79 28

м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, буд. 85а
068 769 64 71

смт Софіївка, вул. Меліоративна, буд. 3, 096 212 89 88

м. Кривий Ріг, пр. Південний, 1, 098 569 47 16

м. Кривий Ріг, пр. Гірників, 19, 098 569 47 16

смт Широке, вул. Соборна,буд. 131, 068 601 87 69

м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, буд. 20, 068 891 88 80

м. Апостолове, вул. О Вишні, буд. 1, 050 225 71 99

м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, буд. 37в, 067 626 24 52

м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, буд. 23, 067 626 24 53

м. Кривий Ріг, вул. Покровська, буд. 17а, 067 501 85 97

Пенсійний фонд України



 
 

 

0800 213 103
https://linktr.ee/legalaid.gov.ua

з питань надання адміністративних послуг:

з питань перевірки стану оформлення документів:

 

+38-050-138-29-11 (Vodafon) – тільки голосові дзвінки;
+38-096-915-00-28 (Київстар) – голосові дзвінки; у месенджерах Viber та
Whatsapp.

+38-096-033-24-42  - голосові дзвінки;  в месенджерах Viber та Whatsapp.
 

Час роботи «гарячої лінії»: з 9.00 до 18.00.
 

Якщо втрачено паспорт?

Звернутись до поліції.
Звернутись до підрозділів, що здійснюють видачу паспортів (відділи
Державної міграційної служби, ЦНАПи) - за місцем звернення особи.
Оформлення здійснюється на загальних підставах, незалежно від місця
проживання заявника. УТОЧНЮЙТЕ ГРАФІК РОБОТИ І ЧИ ПРАЦЮЄ
ПІДРОЗДІЛ ЦНАПу чи ДМС!!!
Сайт ДМС - https://dmsu.gov.ua/
ГУ ДМС у Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вулиця
В.Липинського, 7. Телефон гарячої лінії: (056) 720-30-17, dpdmsu.gov.ua

Громадянам України можуть використовувати е-паспорт та е-паспорт для виїзду
за кордон з мобільного застосунку "ДІЯ". 

НЕ рекомендується виходити із облікового запису в мобільному застосунку "ДІЯ",
а також не здійснювати його переінсталяцію! Оскільки після згаданих процедур е-
паспорти тимчасово не зможуть бути відображені.

 

Що робити при втраті паспорта?

1.
2.

3.

4.
5.

            Корисні контакти Державної міграційної служби України:

 
 

Якщо ви потребуєте безоплатної правової 
допомоги з подібних питань, звертайтесь



 
 

Довгинцівсько-Металургійний 
район:

Телефон: (098) 754-86-10б 
(0564) 92-85-00,  92-81-15, 

(0564) 40-54-01Покровський район
Телефон: (098) 605-47-80, 

(0564) 40-32-64, 
(0564) 40-32-66

Софіївський сектор:
Телефон: (05650) 2-87-99,

 (05650) 2-30-06

Широківський сектор:
Телефон: (098) 455-08-57, 

(056) 572-99-00

Апостолівський відділ:
Телефон: (05656) 9-16-78

 

Контакт-центр (056) 720-30-17

Телефони підрозділів міграційної служби у
Кривому Розі і ближніх населених пунктах

Інгулецький район:
Телефон: (096) 024-12-98, 

(0564) 06-52-05

Жовті Води:
Телефон: (05652) 3-27-67

Криворізький район:
Телефон: (056) 406-24-83

П'ятихатський сектор:
Телефон: (095) 915-75-07, 

(05651) 3-10-02

Саксаганський район:
Телефон: (0564) 05-75-57, 

(098) 600-37-70

Тернівський район:
Телефон: (0564) 35-24-00,

(0564) 35-41-73

Центрально-Міський район:
Телефон: (063) 715-21-51, 

(0564) 77-99-12



 
 

 

0 800 50 99 66
Державна служба зайнятості

Криворізький центр зайнятості інформує

у разі виїзду в іншу місцевість країни безробітні припиняють
реєстрацію в центрі зайнятості як безробітні та мають можливість
перереєструватися у найближчому для них центрі зайнятості за
місцем перебування; 
у разі виїзду за кордон - припиняють реєстрацію в центрі зайнятості як
безробітні та мають можливість поновити статус безробітного після
повернення в Україну.

 паспорт (посвідка на постійне проживання), 
ідентифікаційний номер, 
документи про освіту, 
трудова книжка
(або інший документ, який підтверджує припинення зайнятості).

 
 

 До уваги людей, які змінюють/змінили місце проживання:
 

 
 Прийом громадян, які ВПЕРШЕ звертаються до центру зайнятості за
сприянням у працевлаштуванні здійснюється у звичайному режимі. 

 
Для реєстрації в центрі зайнятості з собою мати оригінали документів:

 

  Для отримання потрібної інформації рекомендуємо звертатися за
номерами телефонів:

                                       (068) 896 56 79
(097)972 51 32 - у Тернівському районі
(097)495 59 63 - у Софіївському районі

 
 
 

Обслуговування безробітних, які вже перебувають на
обліку в центрі зайнятості, здійснюється у дистанційному
режимі. Прохання бути на зв’язку – вам зателефонують

фахівці центру зайнятості.



 
 

через «Портал Дія», зокрема
через мобільний додаток
«Порталу Дія»;

 особисто у центрі зайнятості;

 за допомогою засобів
телекомунікаційного зв'язку -
направити заяву і документи на
електронну пошту центру
зайнятості.

 У документі визначено можливі
способи подачі заяви для набуття
статусу безробітного та призначення
допомоги по безробіттю:

 

0 800 50 99 66

Як оформити статус безробітного в
 центрі зайнятості?

 Постанова
Кабінету
Міністрів

України від 𝟏𝟵
березня 𝟮𝟎𝟮𝟮
року №𝟯𝟯𝟰 

Номери "гарячої лінії"
Державної служби зайнятості:
+380963841043; +380677465665,
+380635824623, +380990980243,
+380981524170, +380683089314,
+380934802190, +380963265646,

+380993554905.
 



 
 

 

0 800 50 99 66
 

Як оформити статус безробітного в
 центрі зайнятості?



Криворізький відділ
 Держпраці

derzpraci_kr@ukr.net
+380986369111 
+380967969971 
+380969708234 
+380977425055 
+380977248477 
+380970717713 

 
 

Державна служба з
питань праці

Е-mail:
dsp@dsp.gov.ua

 
01601, м. Київ, вул.

Десятинна, 14
(044) 288 10 00

 
 

ГУ Держпраці у
Дніпропетровській

області: 
м. Дніпро, 

вул. Казакова 1Д, 
 електронна пошта
dsp@dp.dsp.gov.ua

 

 
 

0-800-213-103

Трудові права: як захистити?

Інспекція праці та 
зайнятості 

при виконкомі 
Криворізької 
міської ради

 
067 838 38 39,

 (0564) 92 02 24.

Криворізький місцевий 
центр з надання

безоплатної 
вторинної правової 

допомоги

098-040-83-70
097-139-88-57
067-276-54-76
097-531-65-81

Звертайтесь до юристів! Ми допоможемо
БЕЗОПЛАТНО скласти заяву чи скаргу. Внутрішньо

переміщені особи мають право на призначення
адвоката, правника ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВИ для

звернення до суду!



 
 

0-800-213-103

КОРИСНІ КОНТАКТИ

 

0-800-210-800 Контакт-центр Ощадбанку 

15-20 - контакт-центр Кривого Рогу

0-800-505-600 - 
гаряча лінія  Дніпропетровської ОДА

15-45, 15-39, 15-47 - урядові гарячі лінії 

0-800-503-753 - Пенсійний фонд України

0-800-501-007 - Державна податкова служба 

116-123, 0-800-500-335 - 
Національна гаряча лінія протидії 
насильству

527 - гаряча лінія щодо торгівлі людьми

0-800-213-103 Безоплатна правова 
допомога



 
 

0-800-213-103

КОРИСНІ КОНТАКТИ

(056) 720-30-17 Державна міграційна 
служба

(044) 288-10-00 - консультація Державної 
                            служби  з питань праці

0-800-50-99-66 Державна служба зайнятості

0-800-300-545   Укрпошта

0-800-507-250 Департамент охорони
здоров'я обласної держадміністрації 

0-800-505-201  Міністерство охорони  
                         здоров'я

 



 
 

(056) 492-00-00, 15-05 (зі стац. тел.)
Виконавчий комітет Криворізької 
міської ради
(096) 880-10-10, (0564) 94-84-54
Виконавчий комітет Довгинцівської
районної в місті ради
(056) 94-80-55, (098) 021-10-10
Виконавчий комітет Інгулецької районної у
місті ради
(096) 174-10-10, (056) 492-00-10
Виконавчий комітет Металургійної
районної у місті ради
(068) 355-10-10, 407-30-30
Виконавчий комітет Покровської районної
в місті ради
(056) 494-82-10, (067) 501-28-10
Виконавчий комітет Саксаганської
районної у місті ради
(097) 035-10-10
Виконавчий комітет Тернівської районної у
місті ради
(0564) 90-10-10, (068) 970-56-97
Виконавчий комітет Центрально-Міської
районної у місті ради

0-800-213-103

КОРИСНІ КОНТАКТИ

Центр адміністративних послуг «Віза»: м. Кривий Ріг, 
пл. Молодіжна, 1; «ГАРЯЧА ЛІНІЯ»- 0-800-500-459; 

e-mail: viza@kr.gov.ua

http://www.krmisto.gov.ua/ua/hotlines/detail/id/169.html
http://www.krmisto.gov.ua/ua/hotlines/detail/id/169.html
http://www.krmisto.gov.ua/ua/hotlines/detail/id/169.html
http://www.krmisto.gov.ua/ua/hotlines/detail/id/33.html
http://www.krmisto.gov.ua/ua/hotlines/detail/id/211.html
http://www.krmisto.gov.ua/ua/hotlines/detail/id/20.html
http://www.krmisto.gov.ua/ua/hotlines/detail/id/192.html
http://www.krmisto.gov.ua/ua/hotlines/detail/id/191.html
http://www.krmisto.gov.ua/ua/hotlines/detail/id/67.html
http://www.krmisto.gov.ua/ua/hotlines/detail/id/48.html
mailto:viza@kr.gov.ua


ЗАХИСТ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ
Управління охорони здоров'я (Кривий Ріг) 
0564-92-13-83, 0564-92-04-77

Департамент охорони здоров'я обласної
держадміністрації 
0-800-50-72-50

Гаряча лінія облдержадміністрації 
0-800-505-600

Міністерство охорони здоров'я 
0-800-505-201

Урядовий контактний центр   1545

Контакт-центр Кривого Рогу   1520

 
 

0-800-213-103

Управління охорони здоров’я - 
Кривий Ріг - пл.Молодіжна, 1

 
Департамент охорони здоров'я

Дніпропетровської ОДА - 
м.Дніпро, пл.Поля, 2

 
Міністерство охорони здоров'я -

,м.Київ, вул.Грушевського, 7.
 

Якщо хочете порадитись з юристами центру
безоплатної правової допомоги
098-040-83-70, 097-139-88-57



 
 

Команда Міністерства юстиції України та Middleware
запустили чат-бот, який дозволяє фіксувати злочини проти

людяності з боку Російської Федерації під час війни в Україні.
 

Знайти чат-бот можна у месенджерах Viber і Telegram за
посиланнями нижче:

 

 Viber: https://tinyurl.com/warcrimebot
 Telegram: t.me/warcrime_bot

 
Якщо ви стали свідком:

бойових дій ворога у вашому регіоні, насилля, диверсій тощо.
 для ефективного збору та обробки інформації про порушення
прав людини Російською Федерацією під час війни з створено

веб-платформудля збору злочинів окупантів.
 

 https://humanrights.gov.ua/ 
 https://dokaz.gov.ua/ 

 
Чим більше доказів зберемо, тим значніше це поглибить

покарання агресора, наблизить нашу перемогу та поверне
справедливість.

 

0-800-213-103

ЗБІР ДОКАЗІВ ПРО ЗЛОЧИНИ

https://tinyurl.com/warcrimebot?fbclid=IwAR3Ro5NXfma_oTds_kw_gAC_RuZfVr6ruw24IxcKxJdDZ5zUNsrc2xx3aVQ
http://t.me/warcrime_bot?fbclid=IwAR3yVCbaQy2QkR1yriVULIxEKGAqi7VgIKfGbokEoOX1rb7O557HHwEX8Ow
https://humanrights.gov.ua/?fbclid=IwAR25FRTgcvT-LTrON43aiyf4sDeTDN_f8pvdl9SbzQJnTmZQXHtRv32nX_Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdokaz.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Mq_nqmHKYJOBJ77qz50mhRERWYJBtYgPYzLxQAniTl06ENzUkRE0PQF8&h=AT3AGfHass8oeNjCwXdxjA6gyt4SYP2nU6JJh77cPFsEzym8gGxajkCe6vEF7mM2-O54Egq8zZI0OQFvQ7rpXoA4R0XCkWTUP6jSD9hWn1jVmoZup7-KqkGoc4Vwl9Ju72GN&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2SSeKUWZ7EUksTmHDSGA7au5Q_wATyQ7S0R5yVAYBbdJuoyKTH4ZXCC0hZiN5o5Gv7vPskMeC7Q6cocSiDE0hkM4LewLAUt4YZGn6eLoxtOK9d-UUh2lo_7g2JapKk9fnu4t8RCaKYfHvli_K6b6touD_EhS8nYwhmB-sBpzuzTw


 
 0-800-213-103

Алгоритм дій для тих, чиє майно було
пошкоджене або знищене внаслідок

воєнних дій?

1.Обов'язково викликайте поліцію і ДСНС.

2. Вони мають зафіксувати факт за вашою заявою (переконайтеся,
щоб була зареєстрована).

3. Сфотографуйте все, що було пошкоджене, з різних ракурсів.

4. Якщо є про цей факт якісь публікації в інших джерелах (ЗМІ) -
робіть скріншоти і збережіть.

5. Перевірте наявність документів на майно, потурбуйтесь, щоб хоча б
копії були у вас. Якщо є - документи на знищену техніку, майно.

6. Із запрошенням сусідів, місцевих депутатів складіть акт про
пошкоджене майно (він пишеться в довільній формі), але обов'язково
вкажіть ПІБ власника, його повну адресу.

7. Подайте заяву про обстеження житла до найближчого органу
місцевої влади (або це орган місцевого самоврядування (виконком),
або РДА, або ОДА).

8. Збережіть копії усіх вказаних документів (наприклад, копії актів,
довідка обстеження, звернень з відміткою про отримання, фото тощо).

 



 
 



 
 

0-800-213-103


