
Звернутися особисто або через законного представника (для дітей віком до 14 років, недієздатних або 
обмежено дієздатних осіб) до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, 
районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (УПСЗН). 

Відповідно до ст. 4 Закону України  «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб», факт внутрішнього 
переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік ВПО. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 №509 було 
затверджено Порядок оформлення і видачі довідки.

ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ВПО

Підготовлено за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні в рамках проєкту «Розвиток соціальної згуртованості в Україні шляхом посилення регіонального та місцевого соціального 
захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших осіб, які постраждали від конфлікту» (або «Радник»), який реалізує організація «Stabilization Support Services».
Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією Уряду Великої Британії 

Підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є проживання на території, де виникли 
наступні обставини, на момент їх виникнення: збройний конфлікт, тимчасова окупація, повсюдні прояви 
насильства, порушення прав людини та надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОВІДКИ НЕОБХІДНО

Подати підписану заяву встановленої форми, що має містити таку інформацію про заявника:
∙ ПІБ, громадянство, стать, дата та місце народження;
∙ адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної 
кореспонденції, та контактний номер телефону;
∙ обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
∙ повідомлення особи про її непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;
∙ інші відомості (про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом із ним 
(за необхідності), відомості про законних представників (якщо такі є), відомості про зареєстроване та 
фактичне місце проживання, про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби, про наявність 
інвалідності та потребу в технічних та інших засобах реабілітації, про місце навчання/виховання дитини, 
про працевлаштування, освіту, спеціалізацію за професійною освітою, посаду, професію).
Надати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує 
особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

Якщо у цьому документі відсутня відмітка про реєстрацію місця проживання на території 
адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з 
вищезгаданими обставинами, необхідно надати докази, що підтверджують факт проживання на 
території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин (Донецька та 
Луганська області 07.04.2017 р., АР Крим 20.02.2014 р.). Наприклад, військовий квиток із відомостями 
щодо проходження військової служби, трудову книжку із записами про трудову діяльність, документ, 
що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно, документ про освіту або довідку з 
місця навчання, медичні документи, фотографії, відеозаписи тощо.

 
У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи, від імені якої подається заява, 
додатково подаються документи, що посвідчують цю особу, її повноваження як законного представника 
(крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі)) та свідоцтво про народження 
дитини (у разі потреби).
 
У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини (до 14 років) додатково подаються 
документи, що посвідчують особу заявника, родинні стосунки між дитиною та заявником або її 
повноваження.
 

Довідка встановленої форми, підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою, видається у день 
подання заяви, крім випадків, коли особа не має реєстрації місця проживання на території адмі- 
ністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення. За таких обставин орган 
зобов’язаний розглянути заяву протягом 15 робочих днів та прийняти рішення про видачу довідки або 
відмову в її видачі. ДОВІДКА ДІЄ БЕЗСТРОКОВО, за винятком випадків, передбачених законом (довідки, дію 
яких було скасовано з підстав, передбачених статтею 12 Закону, а також довідки, видані до 20.06.2016 р., де 
адресою фактичного місця проживання вказано адресу місцезнаходження органу державної влади, органу 
місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, її підрозділу, будь-якого іншого приміщення, 
за якою ВПО фактично не проживає та яку не було перереєстровано у встановлений строк).


