Виплати внутрішньо переміщеним особам
8 червня 2016 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 365 «Деякі
питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».
Це рішення прийнято з метою забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб та упорядкування механізму їх соціального захисту.
Новим моментом є запровадження механізму здійснення контролю за соціальними
виплатами внутрішньо переміщеним особам.
Зазначеною постановою затверджено «Порядок призначення (відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» та «Порядок здійснення контролю за
проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного
проживання/перебування».
Урядовим рішенням установлено, що комісії з питань призначення (відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворені районними державними
адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад,
у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою приймають рішення про
відновлення або про відмову у відновленні соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам, довідки яких недійсні на дату набрання чинності цією постановою.
Для призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщена особа,
подає відповідну заяву до органу, що здійснює соціальні виплати на території, де зазначена
особа перебуває на обліку за місцем її фактичного проживання/перебування, незалежно від
факту реєстрації місця проживання/перебування. До заяви додається копія довідки про
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та пред’являється оригінал такої довідки.
Протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідної заяви внутрішньо переміщеної
особи структурний підрозділ з питань соціального захисту населення проводить перевірку
достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування
внутрішньо переміщеної особи.
За результатами проведення перевірки структурним підрозділом з питань
соціального захисту населення складається акт обстеження матеріально- побутових умов
сім’ї за формою, встановленою Міністерством соціальної політики України, який
підписується всіма повнолітніми внутрішньо переміщеними особами, а також
представниками структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.
Комісія, може відмовити заявникові у призначенні (відновленні) такої виплати в
разі його відсутності за фактичним місцем проживання/перебування, зазначеним у заяві про
призначення (відновлення) соціальної виплати.
Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення та/або робочі
групи, що утворюються з представників територіальних підрозділів МВС, ДМС, СБУ,
Національної поліції, Держфінінспекції, Держаудитслужби та Пенсійного фонду України за
рішенням районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських,
районних у містах (у разі утворення) рад (далі — робоча група) також можуть проводити
додаткові

перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи із
складенням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.
Додаткова перевірка проводиться у разі:
наявності інформації про можливу зміну внутрішньо переміщеною особою
фактичного місця проживання/перебування без повідомлення у десятиденний строк про
це структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за новим фактичним
місцем проживання/перебування або отримання такої інформації від територіальних
органів Пенсійного фонду України, робочих органів Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань, центрів зайнятості;
наявності інформації про повернення внутрішньо переміщеної особи на
тимчасово окуповану територію України, до населених пунктів, на території яких
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, чи її виїзду за
кордон, або отримання такої інформації від МВС, СБУ, Держприкордонслужби,
Національної поліції, ДМС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, громадських об’єднань, волонтерських, благодійних організацій, інших
юридичних і фізичних осіб, що надають допомогу внутрішньо переміщеним особам;
отримання повідомлення від ПАТ “Державний ощадний банк України” про
зупинення видаткових операцій за поточним рахунком внаслідок відсутності
проходження фізичної ідентифікації внутрішньо переміщеною особою;
отримання рекомендацій Міністерства фінансів за результатами проведення
верифікації соціальних виплат із зазначенням конкретних причин для припинення
відповідних виплат.
Соціальні виплати припиняються у разі:
наявності підстав, передбачених законодавством щодо умов призначення
відповідного виду соціальної виплати;
встановлення факту відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним
місцем проживання/перебування згідно з актом обстеження матеріально-побутових умов
сім’ї;
отримання рекомендацій Міністерства фінансів України щодо фактів,
виявлених під час здійснення верифікації соціальних виплат;
-

скасування довідки внутрішньо переміщеної особи;

отримання інформації від Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Мінфіну,
Національної поліції, ДМС, Держфінінспекції, Держаудитслужби та інших органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

