


Внутрішньо переміщеною особою є
громадянин України, іноземець або особа без
громадянства, яка перебуває на території
України на законних підставах та має право на
постійне проживання в Україні, яку змусили
залишити або покинути своє місце проживання
у результаті або з метою уникнення негативних
наслідків збройного конфлікту, тимчасової
окупації, повсюдних проявів насильства,
порушень прав людини та надзвичайних
ситуацій природного чи техногенного
характеру.



 прізвище, ім'я та по батькові;

 громадянство;

 дата та місце народження;

 стать;

 відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з
ним (у разі необхідності);

 відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних
осіб або осіб, дієздатність яких обмежена, та інших осіб (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні
брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина, яка
прибула без законних представників);

 відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання (як фактичне місце
проживання/перебування не можуть зазначатися адреси (місцезнаходження) органів
державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх підрозділів,
будь-яких інших приміщень, за якими ВПО фактично не проживають);

 адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної
кореспонденції, та контактний номер телефону;

 обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;

 відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;

 відомості про наявність інвалідності та потребу в технічних та інших засобах реабілітації;

 відомості про місце навчання/виховання дитини (найменування закладу);

 відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію за професійною освітою, посаду,
професію



Людина, яка виїхала з тимчасово окупованої 

території з метою уникнення негативних 

наслідків збройного конфлікту, повсюдних 

проявів насильства, а також, яка перемістилися 

з території адміністративно-територіальної 

одиниці, на якій проводяться бойові дії, має 

оформити довідку внутрішньо переміщеної 

особи. Довідка є документом, який підтверджує 

факт внутрішнього переміщення і взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи.



Структурні підрозділи з питань соціального 
захисту населення районних, районних у мм. 
Києві та Севастополі держадміністрацій, 
виконавчих органів міських, районних у містах 
(у разі їх створення) рад

Виконавчі органи сільських, селищних, міських 
рад

Центр надання адміністративних послуг

Через мобільний додаток Порталу Дія

o Подати заяву на отримання послуги заявник може

особисто або через законного представника.



 Заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 Документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ,
що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про
народження дитини

 Документ, що посвідчує особу законного представника або документ, що підтверджує
повноваження особи як законного представника недієздатної особи або особи,
дієздатність якої обмежена (у разі подання заяви законним представником)

 Документи, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-
територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день
виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (подається лише у разі,
якщо у поданих документах відсутня відмітка про реєстрацію проживання на
території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення)

 Документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником (подається
родичем при взятті на облік малолітньої дитини)

 Документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування
або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального
захисту дітей, у якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні (за
необхідності)



Послуга надається:
 у разі переміщення особи, що проживала на території, де виникли

обставини, спричинені негативними наслідками збройного конфлікту,
тимчасовою окупацією, повсюдними проявами насильства, порушеннями
прав людини та надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного
характеру, на момент їх виникнення:

 особам, житлові приміщення яких зруйновані або стали непридатними для
проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується
відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення
(будинку, квартири);

 студентам, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний рівень і мали
реєстрацію місця проживання в гуртожитках, та не бажають повернутися до
попереднього місця проживання через зазначені обставини, та студентам
переміщених навчальних закладів,

 особам, які проходили військову службу на території, де виникли зазначені
обставини;

 особам, які відбували (відбувають) покарання у місцях позбавлення волі та
мали (мають) зареєстроване місце проживання на території, де виникли
зазначені обставини.



 На отримання довідки мають право особи, які після введення Указом

Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в

Україні" воєнного стану перемістилися з території, на якій проводяться бойові

дії та яка визначена в переліку на яких надається допомога в рамках програми

"єПідтримка". Це: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська,

Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська,

Волинська, Дніпропетровська, Київська області та місто Київ.

 На отримання довідки мають право особи, задеклароване/зареєстроване місце

проживання яких розташоване поза межами території адміністративно-

територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але такі особи:

перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної

одиниці, на якій проводяться бойові дії; сплатили або за яких сплачено

роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування за IV квартал 2021 р. або за 2021 рік на території адміністративно-

територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.

 Для отримання довідки повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена

особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа,

дієздатність якої обмежена, - через законного представника із заявою про взяття

на облік до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення

районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських,

районних у містах (у разі утворення) рад.



 У період дії воєнного стану внутрішньо переміщена особа для

отримання довідки може звернутися до уповноваженої особи

виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру

надання адміністративних послуг.

 Уповноважена особа територіальної громади/центру надання

адміністративних послуг приймає рішення та видає довідку

внутрішньо переміщеній особі і реєструє заяву з формуванням

електронної справи з використанням інформаційних систем

Мінсоцполітики для включення інформації про внутрішньо

переміщену особу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо

переміщених осіб.

 Заява про взяття на облік може бути подана в електронній формі з

використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу

електронних послуг (Портал Дія) повнолітньою або неповнолітньою

внутрішньо переміщеною особою, якій присвоєно реєстраційний

номер облікової картки платника податків.

 Під час особистого подання заяви про взяття на облік заявник

пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство

України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її

спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.



 У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує

громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує

її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на

території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється

внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті 1

Закону, 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 (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 про вищу освіту (науковий ступінь); 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).



У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи,

від імені якої подається заява, додатково подаються:

 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.

У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини родичами, 

законним представником або керівником дитячого закладу додатково

подаються:

 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.



 Довідка видається безоплатно у день подання заяви про взяття на 

облік, крім випадків, коли при подачі заяви в документі, що 

посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або в 

документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 

статус, відсутня відмітка про реєстрацію місця проживання на 

території адміністративно-територіальної одиниці, з якої 

здійснюється внутрішнє переміщення. У такому випадку 

уповноважений орган зобов’язаний розглянути заяву протягом 15 

робочих днів та прийняти рішення про видачу довідки або відмову 

в її видачі.

 Внутрішньо переміщена особа, яка подала заяву в електронній 

формі через Портал Дія, зокрема мобільний додаток Порталу Дія, 

після включення відомостей про неї до Єдиної інформаційної бази 

даних про внутрішньо переміщених осіб може звернутися до 

уповноваженого органу або уповноваженої особи територіальної 

громади/центру надання адміністративних послуг за місцем 

перебування на обліку для отримання довідки у паперовій формі.



Довідка про взяття на облік внутрішньо

переміщеної особи

Відмова у видачі довідки про взяття на

облік внутрішньо переміщеної особи

Отримати результати надання послуги

заявник може особисто або через законного 

представника.



https://guide.diia.gov.ua/view/vydacha-dovidky-pro-vziattia-na-oblik-vnutrishno-peremishchenoi-osoby-e0d66712-cab9-43a2-8f11-2daa4b395bc6


ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У 

НАДАННІ ПОСЛУГИ
 У державних органів наявні відомості про подання завідомо

неправдивих відомостей для отримання довідки

 Заявник втратив документи, що посвідчують його особу, до їх

відновлення

 Відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення

 Докази, надані заявником для підтвердження факту

проживання на території адміністративно-територіальної

одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з

обставинами, визначеними у статті 1 Закону України "Про

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", не

підтверджують такого факту

 У заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання

на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої

здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що

підтверджують факт проживання на території адміністративно-

територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє

переміщення



Підставою для скасування дії довідки є обставини, 
за яких ВПО:
• подала заяву про відмову від довідки;

• скоїла кримінальне правопорушення: дії, спрямовані на 
насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або
на захоплення державної влади; посягання на територіальну
цілісність і недоторканність України; терористичний акт; 
втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики
до вчинення терористичного акту; створення терористичної
групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню
терористичного акту; фінансування тероризму; вчинення
кримінального правопорушення проти миру, безпеки людства
та міжнародного правопорядку або військового
кримінального правопорушення;

• повернулася до покинутого місця постійного проживання;

• виїхала на постійне місце проживання за кордон;

• подала завідомо недостовірні відомості.



Адміністративна послуга надається 

безоплатно.



 Заява подається внутрішньо переміщеною

особою, у тому числі неповнолітніми дітьми,

особисто, а малолітніми дітьми,

недієздатними особами або особами,

дієздатність яких обмежено, через –

законного представника у паперовій формі.



Довідка про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи видається заявнику в 

день подання заяви. У разі відсутності в 

документі, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України, або 

документі, що посвідчує особу та 

підтверджує її спеціальний статус, відмітки 

про реєстрацію місця проживання на 

території адміністративно-територіальної 

одиниці, з якої здійснюється внутрішнє 

переміщення, – протягом 15 робочих днів.



 Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб" стаття 4

 Постанова КМУ від 01.10.2014 №509 "Про облік
внутрішньо переміщених осіб«

 Постанова КМУ від 13.03.2022 №269 "Про внесення змін до 
Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи«

 Розпорядження КМУ від 06.03.2022 №204 "Про 
затвердження переліку адміністративно-територіальних
одиниць, на території яких надається допомога
застрахованим особам в рамках Програми "єПідтримка«

 Наказ ЦОВВ від 27.12.2016 №1610 "Про затвердження
форми Заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи"2

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/269-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2022-%D1%80#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0089-17#Text


Доводимо до Вашого відома адреси місця знаходження
Львівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

та території, на які поширюється обслуговування громадян:

Львівський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Юрисдикція місцевого центру:
Перемишлянський район
Пустомитівський район

Яворівський район
Городоцький район
Жовківський район

Місто Львів
Адреса: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30 Телефон: (032)255-65-71, 

(032)255-36-65, (097)7117991 Електронна скринька: lviv2.lviv@legalaid.lviv.ua




