
Пам'ятка з реєстрації

1) Зайдіть на сайт єДопомога https://aid.edopomoga.gov.ua/
2) Заповніть заяву на виплату грошової допомоги від міжнародних

організацій мешканцям України. Для цього виберіть пункт “Заповнити
заявку на допомогу”

3) Виберіть з переліку ваш соціальний статус, наприклад, “ВПО” або
“Багатодітна сім’я” (якщо жодна з категорій не підходить, виберіть
“Жоден з вказаних вище”)

4) Вкажіть ваші персональні дані (ПІБ, РНОКПП (ІПН), Дата народження,
Номер телефону) та поставте галочку навпроти “Погоджуюсь на обробку
моїх персональних даних”

5) Заповніть дані про документ, що підтверджує вашу особу, наприклад,
“Паспорт громадянина України” або “Посвідка на постійне проживання”
(номер документу, яким органом виданий, дата видачі)

6) Заповніть адресу поточного місця проживання (Область, Район,
Населений пункт, Вулиця, Будинок/Корпус/Квартира, Поштовий індекс)

7) Вкажіть чи є особи на вашому утриманні, якщо так, заповніть дані (ПІБ,
РНОКПП (ІПН), Дата народження, Документ, що підтверджує особу,
Номер документу, Яким органом виданий, Яким органом виданий)

8) Введіть рахунок IBAN (міжнародний номер банківського рахунку)
ПриватБанку для виплати допомоги (складається з літер UA та 27
цифр)

Увага! Реквізити рахунку IBAN картки можна отримати за посиланням
https://next.privat24.ua/

У новій версії Приват24 - Web-версія - «Гаманець» → вибрати карту в правому
верхньому кутку обрати реквізити картки;

У новій версії Приват24 - Mob-версія - «Гаманець» → обрати картку → перейти
у меню «Керування» → «Реквізити»;

Термінал самообслуговування зверху справа натисніть «Налаштування» –>
«Отримати реквізити картки» –> вставте Картку для виплат → введіть ПІН-код
–> натисніть «Роздрукувати».

Банкомат - меню «Інші операції» –> «Мої налаштування» –> «Ще
налаштування» –> «Реквізити для поповнення картки».

ВАЖЛИВО!

Платформа єДопомога надає можливість залишити заявку на фінансову
підтримку від міжнародних організацій.

https://aid.edopomoga.gov.ua/
https://aid.edopomoga.gov.ua/app
https://aid.edopomoga.gov.ua/app
https://next.privat24.ua/


Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні
державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати
перевірену інформацію про особу.

Рішення щодо надання допомоги відповідної категорії населення та сум виплат
приймають міжнародні організації. Пріоритетними є найнезахищеніщі верстви
населення, що мають соціальні статуси, такі як: особа з інвалідністю, пенсіонер,
одинока мати або батько, багатодітна сім'я, отримувач допомоги
малозабезпеченим сім'ям, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб.

Мінсоцполітики докладає максимальних зусиль задля збільшення кількості
міжнародних організацій, що можуть надати грошову допомогу українцям, що
постраждали від війни.

Ознайомлений з тим, що банк не гарантує та не впливає на отримання виплати

____________                                                                         ______________
ПІБ                                                                                         Дата, підпис


