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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПЕНСІОНЕРІВ
• - переведення пенсії за місцем фактичного
проживання (перебування);
• - первинне призначення пенсії;
• - перерахунок пенсії

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІМЕЙ З ДІТЬМИ
• переведення допомоги за місцем фактичного проживання
(перебування) або первинне призначення:
• - допомога при народженні (усиновленні) дитини;
• - допомога одиноким матерям;
• - допомога опікунам та піклувальникам;
• - допомога дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства;
• - допомога малозабезпеченим сім’ям;
• - тимчасова допомога на дітей, один з батьків яких ухиляється
від сплати аліментів;
• - супровід сімей з дітьми, які потребують допомоги;
• - надання юридичної, психологічної та соціальної допомоги
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,
опікунам, піклувальникам, прийомним батькам та батькамвихователям

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГРОМАДЯН
ПОХИЛОГО ВІКУ, ІНВАЛІДІВ
• - стаціонарний догляд (для громадян похилого
віку, інвалідів І, ІІ групи, які за станом здоров’я
мають потребу в сторонньому догляді,
побутовому обслуговуванні, медичній
допомозі);
• - догляд вдома (для громадян похилого віку,
інвалідів, які нездатні до самообслуговування і
потребують постійної сторонньої допомоги);
• - натуральна допомога (одяг, взуття, предмети
першої потреби)

Права внутрішньо переміщених осіб
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

- безпечні умови життя і здоров’я;
- достовірну інформацію;
- створення належних умов для постійного чи тимчасового проживання;
- забезпечення можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови
оплати особою вартості комунальних послуг) протягом 6 місяців (для
багатодітних сімей, інвалідів, осіб похилого віку цей термін може бути
продовжено);
- сприяння у переміщенні її рухомого майна;
- сприяння у поверненні на попереднє постійне місце проживання;
- забезпечення лікарськими засобами;
- надання необхідної медичної допомоги;
- влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
- отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
- проведення державної реєстрації актів цивільного стану за місцем
перебування;
- безкоштовний проїзд для повернення до свого покинутого постійного місця
проживання;
- отримання гуманітарної та благодійної допомоги та інші

Обов'язки внутрішньо переміщених осіб
• - дотримуватися Конституції та законів України;
• - протягом 10 днів повідомляти ДМС про фактичне
місце проживання;
• - повідомляти про зміну фактичного місця
проживання або про повернення до покинутого
місця проживання протягом 10 днів;
• - у разі подання завідомо неправдивих відомостей
для отримання довідки - відшкодувати фактичні
витрати,;
• - один раз на шість місяців з’являтися до
відповідного структурного підрозділу ДМС

