
Інформація для внутрішньо переміщених осіб
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. 

Якщо ви залишили свій дім, рятуючись від небезпеки, 
але не перетнули державний кордон, ви є внутрішньо 
переміщеною особою

Внутрішнє переміщення може здійснюватись у межах населеного пункту, громади, області, країни

Переміщення 
першої хвилі

Довідка необхідна для: 
підтвердження факту переміщення;

отримання допомоги від держави;

формування місцевої політики у різних 
сферах; 

реагування влади на потреби жінок, дітей, 
осіб з інвалідністю з числа внутрішньо 
переміщених осіб.

Отримати довідку про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи можна через: 

органи соціального захисту населення (УСЗН);

уповноважених осіб місцевих рад, зокрема і старост;

центри надання адміністративних послуг (ЦНАП); 
Контакти та графік роботи ЦНАП, що реєструють ВПО

мобільний застосунок «Дія».

Для отримання довідки

Слід пред’явити: 

документ, що посвідчує особу 
та підтверджує громадянство 
України/спеціальний статус;

свідоцтво про народження дитини 
та документ, що підтверджує ваші 
повноваження. 

Люди, які отримали довідку до 24 лютого 2022 р., мають звертатись за отриманням нової лише у разі переміщення.

Внутрішньо переміщені особи можуть:
отримати гуманітарну й іншу допомогу (юридичну, психологічну тощо) 
від місцевої влади та неурядових організацій;  
отримати допомогу на проживання у розмірі 2 000 грн на дорослого 
та 3 000 грн на дитину, особу з інвалідністю від Уряду України. 
З травня 2022 року допомогу отримують ті, 
у кого житло зруйноване/пошкоджене, або ті, 
хто перемістився з громад, що визначені 
Міністерством з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України map.edopomoga.gov.ua.  
отримати грошову допомогу від міжнародних 
організацій (для окремих категорій).

Держава передбачає: 
компенсацію витрат за тимчасове проживання — для тих, хто надає 
прихисток внутрішньо переміщеним особам;
компенсацію витрат на оплату праці для внутрішньо переміщених осіб;
спрощену процедуру отримання пенсійних і соціальних виплат.

Внутрішньо переміщені особи мають всі права й обов’язки громадянина 
України. Вони не можуть бути обмеженими з підстав переміщення.

Нормативно-правове регулювання
Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Постанова Кабінету Міністрів України № 509 «Про облік внутрішньо 
переміщених осіб».

Постанова Кабінету Міністрів України № 331 «Про затвердження Порядку 
надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування 
внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час 
воєнного стану в Україні».

Постанова Кабінету Міністрів України № 332 «Деякі питання виплати допомоги 
на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Постанова Кабінету Міністрів України № 333 «Про затвердження Порядку 
компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, 
які перемістилися у період воєнного стану».

Постанова Кабінету Міністрів України №445 «Про реалізацію спільного 
з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців проекту щодо 
додаткових заходів із соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб». 

Постанова Кабінету Міністрів України № 446 «Про реалізацію спільного 
з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проекту щодо додаткових 
заходів із соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб».

Постанова Кабінету Міністрів України № 457 «Про підтримку окремих категорій 
населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією Російської 
Федерації проти України».
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Внутрішньо переміщені особи

=

1
На місці 
заповнюється 
заява встановленої 
форми.

2 Довідка отримується на 
підставі вашого 
зареєстрованого/ 
задекларованого місця 
проживання або інформації 
про сплату єдиного 
соціального внеску на 
території областей, 
де відбуваються бойові дії.

3
Інформація про вас 
вноситься до Єдиної 
інформаційної бази 
даних про внутрішньо 
переміщених осіб. 
База не є публічною.

4
Довідка 
отримується 
у день 
звернення
та діє 
безстроково.

5

Довідка ВПО

Гарячі лінії безкоштовної юридичної допомоги: ГО «Донбас СОС» 0 800 309 110;
БФ «Восток SOS» (095) 374 82 70; БФ «Право на захист» (068) 507 50 90, 
(099) 507 50 90, (093) 507 50 90. 


