
 

 

 

Тема: Особливості надання адміністративних послуг для внутрішньо переміщених 
осіб та осіб, що мешкають на непідконтрольній території та перетинають лінії 

зіткнення для отримання послуг на території України 

 

Внутрішньо переміщена особа: історична довідка 

 Анексія Автономної Республіки Крим та військова агресія Росії на Сході України стали 
об’єктивними передумовами появи в Україні у 2014 році нової соціальної категорії – внутрішньо 
переміщених осіб (далі – ВПО) (АР Крим - лютий 2014 року, Донецька обл., Луганська обл. – квітень 
2014 року) 
 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. 
 
Оформлення довідки про взяття на облік ВПО 
 Факт внутрішнього переміщення особи підтверджується довідкою про взяття на облік ВПО. 
Підставою для взяття на облік ВПО є проживання на території, де виник: збройний конфлікт, 
тимчасова окупація, повсюдні прояви насильства, порушення прав людини та надзвичайні ситуації 
природного чи техногенного характеру. 
 Для отримання довідки необхідно звернутись особисто або через законного представника 
до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення з заявою, що містить: 
- прізвище, ім’я, по батькові, громадянство, дату та місце народження, адресу фактичного місця 
проживання, контактний номер телефону; 
- обставини, що спричинили внутрішнє переміщення; 
- інші відомості (про дітей, які прибули разом, відомості про зареєстроване місце проживання, про 
житлові, соціальні, медичні, освітні потреби, про працевлаштування). 
 Важливо: Разом з заявою особа повинна надати документ, що посвідчує особу. Якщо в цьому 
документі відсутня відмітка про реєстрацію місця проживання на території, з якої здійснюється 
внутрішнє переміщення, необхідно надати докази, що підтверджують такий факт (наприклад, 
військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби, трудову книжку із 
записами про трудову діяльність, документ, що підтверджує право власності на майно, документ 
про освіту, довідку з місця навчання, медичні документи, фотографії, відеозаписи тощо). 
 Підписана та скріплена печаткою довідка видається в день подання заяви. В інших випадках 
- протягом 15 робочих днів. Довідка про взяття на облік ВПО діє безстроково. Для обліку ВПО в 
Україні створена Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб. 
 
Особливості надання деяких адмінпослуг для ВПО: 
Отримання субсидії 
 ВПО має право на субсидію за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні 
послуги і розміром обов’язкового відсотка платежу. 



 

 Для оформлення субсидій достатньо за фактичним місцем проживання ВПО подати до ЦНАП 
або органу соціального захисту населення:  
- заяву встановленого зразка; 
- декларацію про доходи кожного члена родини, яка проживає в даному помешканні; 
- договір оренди житлового приміщення (за наявності). 
 Документи можуть бути надіслані поштою або в електронній формі через офіційний веб-
портал Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи з накладанням електронного 
цифрового або електронного підпису.  
 Житлова субсидія для ВПО призначається за рішенням комісії з місяця звернення до кінця 
опалювального (неопалювального) сезону.  
 
Житлове право ВПО 
 Відсутність житла є найгострішою проблемою для внутрішньо переміщених осіб. Одним із 
шляхів врегулювання цієї проблеми є надання “соціального житла”. На соціальний квартирний 
облік стають ВПО, які не мають іншого житла для проживання або житло яких зруйновано (знищено) 
чи пошкоджено до стану, непридатного для проживання. 
 На квартирний облік ставить виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради 
населеного пункту, в якому протягом року перебуває ВПО на обліку в Єдиній інформаційній базі 
даних про внутрішньо переміщених осіб. 

Порядок постановки на квартирний облік: 
- прийом заяви та документів працівником ЦНАП; 
- перевірка житловою комісією житлових умов та складання відповідного акту; 
- розгляд документів виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради та ухвалення 
рішення про постановку на квартирний облік; 
- закриття справи працівником ЦНАП та інформування заявника про готовність послуги. 
 
Оформлення паспорта громадянина України 
 Для оформлення паспорта громадянина України у формі картки, ВПО може звернутись до 
територіального підрозділу ДМС України за фактичним місцем проживання, зазначеним у довідці, 
до центру надання адміністративних послуг або до центру обслуговування «Паспортний сервіс» ДП 
«Документ».  
 Алгоритм дій працівника ЦНАП: перевірка наявності, дійсності та належності документів 
особі, що його подає; заповнення заяви-анкети у Єдиному державному демографічному реєстрі та 
доручення скан-копій документів. Заявник обов’язково має надати довідку ВПО. У разі її відсутності 
– у заяві зазначаються обставини її втрати та структурний підрозділ, яким було видано довідку. 
Сканування відбитків пальців рук, фотографування та цифрування підпису. За результатами послуги, 
особі видається паспорт громадянина України у формі картки зі строком дії 4 роки, а особам, яким 
виповнилось 18 років –  зі строком дії 10 років.  
 На оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, документи подаються 
до будь-якого територіального підрозділу ДМС України, або ЦНАП, незалежно від реєстрації місця 
проживання. 

Для осіб, які проживають та зареєстровані в населених пунктах, на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та населених пунктах, що 
розташовані на лінії зіткнення (Донецька та Луганська області), та не отримали довідки внутрішньо 
переміщеної особи, прийом документів здійснюється за місцем звернення особи територіальним 
підрозділом ГУ ДМС України в Донецькій області (м. Краматорськ) та, відповідно, УДМС України в 



 

Луганській області (м. Сєвєродонецьк). Жителі АР Крим, які проживають на території півострова, 
можуть звертатися до спеціально визначеного підрозділу ДМС в Херсонській області – в смт. 
Новотроїцьке. 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 79 «Деякі питання оформлення і 

видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території 
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