
ПІСЛЯ ВИЇЗДУ ІЗ ЗОНИ АТО ВИ МАЄТЕ ПРАВО НА:

Отримання довідки про взяття на облік особи,
яка переміщується з тимчасово окупованої 
території України або району проведення 

антитерористичної операції.
Обґрунтування: постанова КМУ від 01.10.2014 №509.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ?
Структурний підрозділ з питань соціального 

захисту населення за місцем проживання.
ЩО ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО?

Заява та паспорт громадянина України
або інший документ, що посвідчує особу.

ДЛЯ ЧОГО ЦЕ ПОТРІБНО?
Довідка є однією із умов отримання адресної 

грошової допомоги, відновлення виплати пенсії 
та інших соціальних гарантій.

ВАЖЛИВО!
Після отримання довідки (або якщо Ви вже маєте 
довідку) необхідно протягом 10 днів повідомити 

підрозділу Державної міграційної служби України 
про фактичне місце проживання.

Довідка не є дійсною без проставлення
на її зворотному боці відмітки підрозділу ДМС!

Отримання щомісячної адресної допомоги 
особам для покриття витрат на проживання,
в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг.
Обґрунтування: постанова КМУ від 01.10.2014 №505.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ?
Структурний підрозділ з питань соціального 

захисту населення за місцем проживання.
ЯКИМИ Є РОЗМІРИ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ?

• для непрацездатних осіб (пенсіонери, діти) –
 884 грн. на одну особу;
• для інвалідів – прожитковий мінімум для осіб,
 які втратили працездатність;
• для працездатних осіб – 442 грн. на одну особу.

Загальна сума допомоги на сім’ю не може 
перевищувати 2 400 грн.

ВІДНОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ?
Втрата паспорта.

Підрозділ Державної міграційної служби України. 
Управління ДМС у Луганській області.

Контакти: м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 12.
Гаряча лінія: 067 315-85-81.

Втрата ідентифікаційного коду.
Територіальний орган Державної фіскальної служби 

у Луганській області (податкова інспекція). 
Головне управління ДФС у Луганській області.

Контакти: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72,
                     тел. (06452) 2-36-23.

Втрата свідоцтва про народження.
Найближчий відділ РАЦЗ.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Отримання статусу безробітного, матеріальної 

допомоги по безробіттю, перекваліфікація. 

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ?
Луганський обласний центр зайнятості.

Контакти: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 116,
                      тел. (06452) 5-32-04, 5-42-94.

ОФОРМЛЕННЯ ПЕНСІЇ

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ?
Підрозділ пенсійного фонду України за місцем 
проживання. Головне управління Пенсійного 

фонду України в Луганській області. 
Контакти: м. Сєвєродонецьк, вул. Шевченка, 9,
                      тел. (06452) 4-12-54,
                      факс (0645) 70-26-61.

ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ, ГРОМАДЯНАМ 
ПОХИЛОГО ВІКУ ТА З ІНВАЛІДНІСТЮ

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ?
Орган соціального захисту населення

за місцем проживання.

ОТРИМАННЯ ПЕРЕПУСТКИ В ЗОНУ АТО
Транспортний коридор: Старобільськ (сектор «А»): 
«Стаханов–Первомайськ–Золоте–Гірське–Лисичанськ».

Координаційна група Старобільський РВ УМВС
Луганської області: 
м.Старобільськ, вул.Фрунзе, 20;
моб. тел.: 066 092-36-04, 096 243-84-02;
тел.: (06461) 2-47-08, 2-02-50 (чергова частина), 
e-mail: starobelsk@atc.ssu.gov.ua

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ОТРИМАННЯ
ПЕРЕПУСТКИ В ЗОНУ АТО?

До координаційного центру необхідно подати 
особисто або через уповноважених 
представників, каналами поштового

або електронного зв’язку:
• заяву із зазначенням маршруту переміщення,
 термін знаходження в зоні АТО;
• копію паспортних документів;
• копію документа, що підтверджує перебування
 на території України на законних підставах (для
 іноземців та осіб без громадянства);
• копію сторінки паспортного документу;
• копію документа, що підтверджує мету в’їзду
 на неконтрольовану територію;
• для іноземців та осіб без громадянства –
 документ, що підтверджує наявність достатнього
 фінансового забезпечення на період
 запланованого перебування на території України
 або відповідні гарантії приймаючої сторони.
 Термін видачі перепустки –10 діб.

ЧИ БУДЕ КОМПЕНСАЦІЯ
ЗА ЗРУЙНОВАНЕ ЖИТЛО?

Розроблені проекти постанови КМУ та Закону 
України, після затвердження яких стане можливим 
здійснення вказаної компенсації. Луганською ОДА 

ведеться перелік пошкоджених об’єктів.

 

Місто/район

 Контактна інформація УСЗН 

Інформація щодо голів  та контактів осередків
  Організації Червоного
  Хреста України

Департамент соціального 93414, м. Сєвєродонецьк, Луганська обласна Організація
захисту населення вул. Новікова, 15-б, Товариства Червоного Хреста
Луганської ОДА dszn_loga@i.ua України
  Ольга Тихонівна Кудаєва,
  м. Сєвєродонецьк,
  пр-т. Радянський, 17,
  тел. (06452) 4-80-70

м. Лисичанськ 93100, м. Лисичанськ, Тетяна Станіславівна
 вул. Маліновського, 22-а, Бабич,
 тел.: (06451) 7-32-27, 7-30-83, тел. 095 259-62-53,
 utszn_lis@ukr.net babichst@mail.ru

м. Рубіжне 93010, м. Рубіжне, Тетяна Василівна
 вул. Руденка, 7, Кучерова,
 тел.: (06453) 6-31-23, 6 31 53, тел. 095 484-59-60,
 upszn_0917@ukrpost.ua red.cross.rub@mail.ru

м. Сєвєродонецьк 93414, м. Сєвєродонецьк, Людмила Вікторівна
 вул. Новікова, 15-б, Щербак,
 тел. (06452) 4-04-23, тел. 050 917-19-46,
 asutszn@gmail.com sevredcross@mail.ru

Біловодський 92800, смт. Біловодськ, Анатолій Іванович
район вул. Леніна, 87, Пронько,
 тел.: (06466) 9-18-80, 9-29-35, тел. 095 502-47-77,
 «гаряча лінія» 9-29-35, рronko_ei@ukr.net
 soczah@bv.lg.ukrtel.net

Білокуракинський 92200, смт. Білокуракине, Анатолій Олексійович
район пл. Горького, 2-а, Сухоставцев,
 тел.: (06462) 2-21-28, 2-16-50, 2-20-51, тел. 050 025-31-56
 «гаряча лінія» 2-21-28,
 soc17lk@ukrpost.ua

Кремінський 92900, м. Кремінна, Антоніна Миколаївна
район вул. Побєди, 1-а, Беленкова,
 тел.: (06454) 3-15-43, 3-15-03, 3-14-70, тел. 050 143-85-23
 uszn915@ukr.net

Марківський 92400, смт. Марківка, Тетяна Олександрівна
район пров. Південний, 2, Золотоверх,
 тел.: (06464) 9-16-91, 9-15-95, тел. 066 520-26-19,
 upszn@mar.lg.ukrtel.net zoloto-mar@mail.ru

Міловський 92500, смт Мілове, Людмила Вікторівна
район вул. Леніна, 43, Дудинська,
 тел. (06465) 2-11-08, тел. 066 374-71-51,
 upszn@mel.lg.ukrtel.net l.dudinskaya@bk.ru

Новопсковський 92303, смт Новопсков, Олена Анатоліївна
район вул. Леніна, 65, Терник,
 тел. (06463) 2-22-37, тел. 066 620-95-23,
 «гаряча лінія» 2-13-61, chervoninovopskov@yandex.ru
 npsovb@np.lg.ukrtel.net

Новоайдарський 93500, смт Новоайдар, Наталія Володимирівна
район вул. Банківська, 31, Позднякова,
 тел.: (06445) 9-45-02, 9-20-23, 9-28-38, тел: 095 865-93-80,
 uprszn@ukrpost.ua novikova1506@yandex.ru

Попаснянський 93300, м. Попасна, Марина Миколаївна
район пл. Леніна, 2, Бредіхіна,
 тел. (06474) 3-16-04, тел. 063 979-49-02,
 «гаряча лінія» (06474) 3-33-45, popasnayardk@rambler.ru
 utszn923@mail.ru

Сватівський 92600, м. Сватове, Юлія Миколаївна
район пл. Радянська, 25, Щербак,
 тел. (06471) 3-19-22, тел. 095 919-46-20,
 uszn930@ukr.net r_rada@svt.lg.ukrtel.net

Станично-Луганський 93600, смт Станиця Луганська, Наталія Миколаївна
район вул. Першотравнева, 33, Яковлева,
 тел.: (06472) 3-13-47, 3-13-46, 3-13-48, тел. 066 530-25-30
 yszn_stn905@i.ua

Старобільський 92703, м. Старобільськ, Ольга Анатоліївна
район вул. Комунарів, 36, Козакова,
 тел.: (06461) 2-13-03, 2-45-58, тел. 099 705-84-61,
 uszn934@gmail.com kozakova.o@yandex.ua

Троїцький 92100, смт. Троїцьке,
район пр-т. Перемоги, 77, (І-поверх),
 тел.: (06456) 2-14-73, 2-17-20,
 truszn@yandex.ua

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ» голови Луганської обласної державної адміністрації 050 169-12-94.
Понеділок–п’ятниця – 8:00–17:00.

УРЯДОВА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» 0 800 507 309 (цілодобово).

ЩО ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО?
Заява; паспорт громадянина України або інший 

документ, що посвідчує особу; довідки всіх членів 
сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються

із додаванням копії свідоцтва про одруження, 
свідоцтв про народження дітей та письмова згода 
довільної форми про виплату грошової допомоги 
уповноваженому представнику сім’ї від інших членів 

сім’ї та згода на обробку персональних даних.

ЯК ШВИДКО ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ
АДРЕСНА ДОПОМОГА?

Протягом 10 днів орган соціального захисту 
населення призначає грошову допомогу.

ЯКИМИ Є СТРОКИ ВИПЛАТИ
АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ?

Грошова допомога надається з дня звернення
за її призначенням та виплачується по місяць зняття 
з обліку включно, але не більше ніж шість місяців.

ЩО РОБИТИ ПРИ ЗАТРИМЦІ ВИПЛАТИ 
АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ?

Гроші перераховуються на особовий рахунок 
переселенця після надходження фінансування. 

При затримці можна звернутися до органу соціального 
захисту населення за місцем перебування.

ВАЖЛИВО!
ЧИ Є ДІЙСНОЮ ДОВІДКА,

ВИДАНА ШІСТЬ МІСЯЦІВ ТОМУ?
Так, довідка є дійсною за наявності відмітки 

підрозділу Державної міграційної служби України.

ЧИ ПРОДОВЖЕНА ВИПЛАТА ЩОМІСЯЧНОЇ 
АДРЕСНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ПІСЛЯ 
ШЕСТИ МІСЯЦІВ ІЗ ДНЯ ЇЇ ОТРИМАННЯ?

Відповідно до постанови КМУ від 31.03.2015 №212 
для призначення грошової допомоги на наступний 
шестимісячний строк уповноважений представник 
сім’ї подає УСЗН за місцем проживання заяву, в якій 

повідомляє про відсутність змін, що впливають
на призначення грошової допомоги, а також 

пред’являє довідки всіх членів сім'ї.
Особам працездатного віку, яким грошова допомога 
була припинена через непрацевлаштування, грошова 
допомога на наступний строк не призначається.

Виплата грошової допомоги може бути поновлена, 
якщо протягом місяця з місяця припинення її виплати 
уповоноважений представник сім’ї повідомив УСЗН 

за місцем проживання про зміну обставин, які 
вплинули на припинення виплати грошової допомоги.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Департамент соціального захисту населення
Луганської обласної державної адміністрації

ПАМ’ЯТКА
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ

ОСОБИ
Актуальні питання та відповіді

для переселенців

• Як отримати довідку внутрішньо

 переміщеної особи та чи має вона термін дії?

• Як отримати щомісячну адресну допомогу?

• Куди звертатися для відновлення документів,

 переоформлення пенсії, працевлаштування?

• Як отримати перепустку в зону АТО?

СЄВЄРОДОНЕЦЬК,
квітень 2015


