




Особливості реєстрації внутрішньо переміщених осіб, 
в тому числі через додаток “Дія” 



Внутрішньо 
переміщена особа 

(далі - ВПО)

Згідно статті 1 Закону України “Про забезпечення 
прав і свобод ВПО, 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,  
- надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру. 





Довідка про 
взяття на облік 

внутрішньо 
переміщеної 

особи 
(далі - довідка 

ВПО)

Закон України “Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб” 
(далі — Закон)

Порядок оформлення і видачі довідки про 
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи 
затвердженим  постановою КМУ № 509 
(далі — Порядок).



Хто має право 
отримати довідку 

ВПО?

В Законі України “Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб” немає обмеження, 
звідки може відбуватися переміщення.

Адресою покинутого місця проживання визнається 
адреса місця проживання особи на момент 
виникнення обставин, що спричинили 
переміщення.  

В розпорядженні Кабінету Міністрів України від 6 
березня 2022 р. № 204-р “Про затвердження 
переліку адміністративно-територіальних одиниць, 
на території яких надається допомога 
застрахованим особам в рамках Програми 
“єПідтримка” є чіткий перелік областей, мешканці 
яких можуть стати на облік ВПО внаслідок 
переміщення. 



На картинці зображена карта областей з визначенням жовтим  (частини Донецької 
та Луганської, АР Крим та м.Севастополя) та червоним (Дніпропетровська, 
Донецька, Житомирська,  Запорізька, Київська, м. Київ, Луганська, Миколаївська, 
Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області) областей 
передбачених програмою “єПідтримка”.



  

Хто має право 
отримати довідку 

ВПО?

Довідку можуть отримати особи, 
задеклароване/зареєстроване місце проживання 
яких розташоване поза межами визначених 
областей, але які:
● є платниками єдиного соціального внеску (ЄСВ) 

на території адміністративно-територіальної 
одиниці, на якій проводяться бойові дії;

● сплатили або за яких сплачено роботодавцем 
ЄСВ за IV квартал 2021 р. або за 2021 р. на 
території адміністративно-територіальної 
одиниці, на якій проводяться бойові дії.



  
Отримати довідку також можуть:

● особи, які відбували (відбувають) покарання у 
місцях позбавлення волі та мали (мають) 
зареєстроване місце проживання на території, де 
відбуваються бойові дії (після звільнення);

● військовослужбовці (крім військовослужбовців 
строкової служби та військової служби за призовом осіб 
офіцерського складу), які проходили військову службу 
та мали зареєстроване місце проживання на території, 
де відбуваються бойові дії/окуповані;

● студенти, учні професійно-технічних навчальних 
закладів, які перемістилися з тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях, 
Автономній Республіці Крим і Севастополі, населених 
пунктів, на території яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 
населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення;

Хто має право 
отримати довідку 

ВПО?



  
отримати довідку також можуть:
● особи, житлові приміщення яких зруйновані або 

стали непридатними для проживання внаслідок 
проведення антитерористичної операції або 
здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки й оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії російської 
федерації, що підтверджується відповідним 
актом обстеження технічного стану житлового 
приміщення (будинку, квартири)

● дитина, яка народилася у внутрішньо 
переміщеної особи.

Хто має право 
отримати довідку 

ВПО?



Що підтверджує проживання на 
території покинутого місця 
проживання?

За загальним правилом, 
зареєстроване/задеклароване місце проживання



 Якщо у паспорті відсутня 
реєстрація місця 
проживання на території 
адміністративно-
територіальної одиниці, з 
якої здійснюється 
внутрішнє переміщення

Якщо людина не має реєстрації місця проживання 
на території зазначених областей, це не є 
перешкодою для отримання довідки. 
Головне - довести факт проживання на відповідній 
території, звідки людина перемістилась. 
У Постанові №509 наведені приклади документів, 
що можуть підтвердити такий факт, зокрема: 
● військовий квиток; 
● трудова книжка; 
● документ, що підтверджує право власності на 

рухоме або нерухоме майно; 
● документи про отримання освіти (середньої, 

професійно-технічної, вищої);
● медичні документи; 
● фотографії; відеозаписи тощо.

Цей перелік не є вичерпний.



У період дії воєнного стану, для 
отримання довідки про взяття на облік 

ВПО можна звернутися до: 

● структурного підрозділу з питань соціального захисту 
населення; 

● уповноваженої особи виконавчого органу сільської, 
селищної, міської ради; 

● Центру надання адміністративних послуг;
або 

● подати заяву через портал Дія.



На картинці зображено задуману дівчинку та напис “Що знову не так з 
послугою для переселенців у застосунку “Дія”
Текст звернення за даним питанням доступний за посиланням.

https://www.vplyv.org.ua/archives/6369


● послуга реєстрації ВПО недоступна для тих людей, які вже 
отримували довідку про взяття на облік ВПО – як для майже 1,5 млн 
ВПО, які перемістилися з початку 2014 року, так і для тих ВПО, які 
встигли отримати довідки в ЦНАП та УСЗН офлайн після 24 лютого 
2022 року;

● послуга реєстрації ВПО недоступна людям, які не мають 
біометричних документів; 

● неможливо отримати довідку ВПО в разі переміщення в межах 
одного населеного пункту; 

● в отриманій довідці неможливо змінити адресу фактичного 
проживання у разі подальшого переміщення ВПО до іншої 
адміністративно-територіальної одиниці (в процесі зміни);

● подання заяви на отримання допомоги на проживання можливе 
лише разом з поданням заяви на отримання довідки про взяття на 
облік ВПО; 

● для отримання допомоги на проживання в розмірі, передбаченому 
для осіб з інвалідністю, людина повинна звернутися лише офлайн;





Для отримання довідки Вам потрібно надати наступні 
документи: 

- документ, що посвідчує особу та підтверджує 
громадянство України (внутрішній паспорт, паспорт 
громадянина України для виїзду за кордон, 
дипломатичний паспорт України, службовий паспорт 
України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена 
екіпажу, тощо) ; 
або 

- документ, що посвідчує особу та підтверджує її 
спеціальний статус (посвідка на постійне проживання, 
посвідка на тимчасове проживання, картка мігранта, 
посвідчення біженця, тощо );

- свідоцтво про народження дитини (якщо до заяви 
додаються відомості про дитину).

 



Як отримати довідку ВПО у 
разі відсутності документів, 
що посвідчують особу? 

 

У період дії воєнного стану  можна: 
● пред’явити єДокумент (у мобільному додатку 

Дія); 
● довідку про подання документів для 

оформлення паспорта громадянина України 
(за формою згідно з додатком 3)
Видається ЦНАПом, ДМС або ДП у сфері їх 
відання.
Видається особам, яких ідентифіковано за 
відомостями Єдиного державного демографічного 
реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.



 Чи можна отримати довідку 
у разі переміщення в межах 
однієї області, району, 
міста?

 

Так, законодавство не конкретизує поняття 
«територія адміністративно-територіальної 
одиниці». Оскільки обмежень не встановлено - 
переміщенням може вважатись, в тому числі, 
переміщення в межах територіальної громади чи 
навіть одного населеного пункту.

На жаль, станом на день проведення вебінару 
мобільний додаток “Дія” не дає можливість 
отримати довідку у разі переміщення в межах 
однієї громади. 



 Чи треба змінювати довідку 
у разі переміщення в межах 
однієї області, району, 
міста?

 

Так, п.9 Постанови КМУ №509 визначає, що у разі 
зміни фактичного місця проживання/перебування  
ВПО звертається за видачею довідки до 
уповноваженого органу за місцем фактичного 
проживання/перебування, а раніше видана йому 
довідка вилучається, про що вносяться 
відповідні зміни до Єдиної інформаційної бази 
даних про внутрішньо переміщених осіб



На картинці наступний текст:
Довідно ВПО:

- отримується в день звернення
- отримується на кожного члена сім’ї
- діє безстроково
- наразі доопрацьовується послуга з 

формування електронної довідки за 
допомогою порталу “Дія”

Щодо відмови у видачі довідки:
- рішення про відмову у видачі довідки 

видається у день подання заяви
- у відмові обов’язково зазначаються 

підстави відмови



Довідка скасовується, якщо особа:

1) подала заяву про відмову від довідки;
2) 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;
3) повернулася до покинутого місця постійного проживання;
4) виїхала на постійне місце проживання за кордон;
5) подала завідомо недостовірні відомості.



Додатково: 
Загальний огляд особливостей внутрішнього переміщення на території 
України
Перелік питань та відповідей щодо видачі довідки та оформлення 
надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам 
наданих Міністерством соціальної політики у квітні 2022 року.

https://www.vplyv.org.ua/archives/6088
https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u-140/vidpovid_msp_0.pdf?fbclid=IwAR36MfxWY_7iHEj984Cz_Mf5sWiU7O3xrh-F2XeeW1_hIOcHiXOW1pznEiM


Фінансова допомога ВПО: проблемні питання та 
шляхи вирішення



З метою підтримки ВПО Уряд України ухвалив низку рішень, якими було визначено
● Державна допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб 
● Державна підтримка внутрішньо переміщених осіб у вигляді компенсації витрат 

Крім того, ВПО є цільовою групою більшості програм, які впроваджуються 
міжнародними організаціями, зокрема:
1. Допомога від Норвезької ради у справах біженців в Україні.
2. Допомога від Агентства ООН у справах біженців.
3. Допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН. 
4. Допомога від Міжнародної організації з міграції в Україні.  
5. Допомога від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні  



 

Чим регулюється: Постанова КМУ від 20 березня 2022 р. 
№ 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання 
внутрішньо переміщеним особам» (останні зміни були 
19.08 Постанова КМУ №923) Допомога на проживання



На картинці наступна інформація: Допомога на проживання ВПО 
надається у розмірі 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень 
для осіб з інвалідністю та дітей



Хто може отримати допомогу на проживання станом на 
вересень 2022:
● ВПО, які перемістилися з територій, що розташовані в 

районі проведення воєнних (бойових) дій або які 
тимчасово окуповані.

● ВПО, у яких житло зруйноване або непридатне для 
проживання внаслідок пошкодження.

● ВПО, які були зареєстровані до 24 лютого 2022 року та які:
- отримували щомісячну адресну допомогу для 

покриття витрат на проживання;
- після 24 лютого 2022 року повторно перемістилися з 

тимчасово окупованої території території чи громад, 
що розташовані в районі проведення воєнних 
(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій 
окупації, оточенні (блокуванні).



Як отримати допомогу:
1. Зареєструватися як ВПО (отримати довідку).
2. Подати заяву на отримання допомоги, звернувшись за місцем 

фактичного проживання до: 
● структурного підрозділу з питань соціального захисту 

населення районних, районних у м. Києві державних 
адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у 
містах (у разі утворення) рад;

● до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, 
селищної, міської ради; 

● центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу).
Або подати заяву через портал “Дія” (одночасно з отриманням 

довідки. Інший функціонал - доопрацьовується). 

Важливо! Заяву про надання допомоги на проживання можна 
подати одночасно з реєстрацією як ВПО. 



Як отримати допомогу дитині (до 18 років)

Дитина віком 14–18 років може звертатися: 
● самостійно (зокрема і через портал “Дія”);
● через законного представника (батьки, опікуни/піклувальники).

Звернутись за отриманням допомоги від імені дитини до 14 років 
може:

● Особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (зокрема й 
хрещені батьки). 

Необхідно надати підтвердження сімейних, родинних зв’язків, яке видає 
служба у справах дітей за місцем звернення.  

● Особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили 
супроводжувати дитину.

Необхідно надати письмову заяву одного із законних представників, 
завірену органом опіки та піклування.  

● Особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, яка залишилася 
без батьківського піклування. 

Необхідно надати копію наказу служби у справах дітей про тимчасове 
влаштування.

● Орган опіки і піклування за місцем перебування дитини.  



 У разі якщо заяву було подано через мобільний 
додаток “Дія” до 30 квітня 2022 року, допомога буде 
виплачена. 
Мінцифри запевняє, що інформація про більшість 
осіб, які подавали заяви, буде передана до 
Міністерства соціальної політики України!
Однак ви можете самостійно звернутися до органу 
соціального захисту населення із заявою про надання 
допомоги на проживання. Звернутися можна особисто 
або поштою, зокрема й електронною.
Важливо! Звертатися потрібно саме до того органу 
соціального захисту населення, де ви реєструвалися 
як ВПО на момент подання заяви про допомогу (тобто 
до 30 квітня).
Це зробити потрібно до 1 жовтня 2022 року. Допомога 
буде призначена протягом 10 робочих днів.

Подали заяву на отримання 
допомоги через мобільний 

застосунок “Дія” до 30 квітня. 
Однак виплат не було.



  Є різні причини затримок із виплатами. Урядовці 
запевняють, що всі кошти, які мали отримати ВПО, будуть 
перераховані у повному обсязі. 

Водночас необхідно звернутися до органу соціального 
захисту населення (де особа облікована). Звернутися 
можна особисто або поштою, зокрема й електронною.

У разі виникнення проблем, радимо звернутися:
● на гарячу лінію Уповноваженого з питань внутрішньо 

переміщених осіб Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України +38 (066) 
813-62-39; 

● до системи безоплатної правової допомоги 0 (800) 
21-31-03

У разі потреби залишити скаргу, радимо звернутися на 
урядову гарячу лінію за номером  15-45 або гарячу лінію із 
соціальних питань 15-39.

Подали заяву на отримання 
допомоги. Однак виплат не 

було.



 Так. Для цього необхідно подати заяву про надання 
допомоги.
Якщо особа не отримувала довідку внутрішньо 
переміщеної особи, одночасно слід подати заяву про 
взяття на облік ВПО.

Допомога буде надаватись із наступного місяця після 
включення громади до переліку.
Зазначене передбачено Постановою Кабінету Міністрів № 
332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання 
внутрішньо переміщеним особам” зі змінами від 19 серпня 
2022 року.   

Актуальний статус громад можна переглянути на 
цифровій мапі: 
https://map.edopomoga.gov.ua 
Перелік не є фіксованим і постійно оновлюється.

Заявник преїхав/переїхала з 
громади, яка нещодавно була 

включена до переліку громад, де 
ведуться бойові дії, або які 
перебувають в окупації або 

оточенні. Чи буде здійснюватись 
вплата допомоги?  

https://map.edopomoga.gov.ua


Допомога від міжнародних організацій. 
Особливості оформлення заявок на платформі єДопомога.

Хто може отримати грошову допомогу від міжнародних організацій? 
● переселенці, які перебувають в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо 

переміщених осіб. Тобто особи, які перемістилися та оформили довідку ВПО по 
новому місцю проживання;

● особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих 
територіях або таких, що знаходяться в зоні активних бойових дій України.

Які строки розгляду заявки? 
Офіційних єдиних строків розгляду заявок не встановлено.  Кожна 
міжнародна організація самостійно визначає строки опрацювання заявок. 

Є можливість коригування поданої заявки. При коригуванні стара заявка 
видаляється, а нова подається. 

Що робити, якщо у особи відсутній банківський рахунок? 
Кошти особа зможе отримати за допомогою систем Western Union, MoneyGram чи 
інших. Інформацію про отримання переказу буде надіслана в SMS-повідомленні, 
яке надійде на номер телефону, вказаний в заявці.



Проблемні питання при отриманні допомоги від 
міжнародних організацій:

1. Відсутність чітких строків; 
2. Більшій половині людей, які подали заявки на 

отримання допомоги, досі вона не надана. Пройшло 
вже 3-4 місяці, а то і більше. 

3. Відсутність зворотнього зв’язку; 
4. Інколи висвічуються помилки при перевірці статусу 

заявки. 



Додатково: 
● Матеріал “Надання підтримки постраждалому населенню”, в тому 

числі осіб, які евакуюються, проживають на деокупованих територій,  
а також порядку подання заяви онлайн

● Матеріал “Державна допомога для внутрішньо переміщених осіб”

https://www.vplyv.org.ua/archives/6345
https://www.vplyv.org.ua/archives/6119


Види компенсації: тимчасове 
розміщення та працевлаштування ВПО



Для тих, хто безкоштовно прихистив внутрішньо 
переміщених осіб передбачено надання державної 
компенсації для покриття витрат, пов’язаних з безоплатним 
розміщенням ВПО (Програма “Прихисток”) 

З 1 вересня запрацювала Інформаційно-аналітична система 
обліку даних, пов’язаних з компенсацією витрат за безоплатне 
тимчасове розміщення (перебування) 

Постанова КМУ №333 “Про затвердження Порядку компенсації 
витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які 
перемістилися у період воєнного стану” (в редакції постанови КМУ 
від 30 серпня 2022 р. № 977)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2022-%D0%BF#Text


 
 
Компенсація надається за розміщення ВПО, які 
перемістилися після 24 лютого 2022 року з наступних 
областей: 

Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 
Запорізької та Київської областей, м. Києва, 
Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, 
Харківської, Херсонської та Чернігівської областей

Увага! Волинська область виключена зі списку.

Компенсація власникам 
житла за безкоштовне 

розміщення внутрішньо 
переміщених осіб



  
Громадяни України, які безоплатно розмістили у 
себе ВПО (крім членів своєї сім’ї), а саме: 

● власники житла або їх представники,
● наймачі (орендарі) житла державної або 

комунальної власності,
● спадкоємці, які прийняли спадщину.

 
*Особа, що розмістила ВПО, підтверджує 
факт відсутності заборгованості за 
житлово-комунальні послуги своїм 
підписом, що проставляється у заяві про 
отримання компенсації

Хто може отримати 
компенсацію за 

розміщення внутрішньо 
переміщених осіб



Сума компенсації розраховується виходячи з кількості 
днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для 
розміщення ВПО, але не раніше дати взяття на облік 
внутрішньо переміщених осіб.

Станом на 12 вересня сума компенсації за кожен 
людино-день становить 14,77 гривень.

Порахувати, яка буде виплата відповідно до кількості 
розміщених людей та днів, можна на сайті 
https://prykhystok.gov.ua/



  
 Заявити про готовність розмістити у 
своєму житлі ВПО:

- самостійно через вебресурс “Прихисток”;

- через виконавчі комітети (виконкоми) 
місцевих рад за місцем розташування 
житла.

Наявність відомостей про житлові приміщення у 
реєстрі житлових приміщень, доступних для 
безоплатного розміщення ВПО не є обов’
язковою умовою отримання компенсації.

Як оформити 
компенсацію

Крок 1



 
Не пізніше наступного робочого дня із дня 
розміщення ВПО подати повідомлення за 
установленою формою до виконавчого органу 
місцевої ради, районної в м. Києві 
держадміністрації, відповідної військової 
адміністрації за місцем розташування 
житлового приміщення.

Заяву можна подати в паперовій формі або в 
електронній формі на електронну адресу, 
визначену місцевою владою. 

До заяви додається інформація про кожну з 
розміщених осіб із пред’явленням підтвердних 
документів (або сканкопій)

Як оформити 
компенсацію

Крок 2



  
Для отримання компенсації потрібно не пізніше 
ніж протягом п’яти днів з дня закінчення 
звітного місяця подати заяву за установленою 
формою до виконавчого органу місцевої ради, 
районної в м. Києві держадміністрації, 
відповідної військової адміністрації за місцем 
розташування житлового приміщення .

Заяву можна подати в паперовій формі або в 
електронній формі на електронну адресу, 
визначену місцевою владою.

Як оформити 
компенсацію

Крок 3



 
 
Заява розглядається протягом п’яти робочих 
днів з дня, що настає за днем надходження 
такої заяви.

Протягом строку розгляду заяви уповноважені 
особи проводять перевірку наведених у заяві 
відомостей з відвідуванням (у разі потреби) 
місця розміщення ВПО.

Персональні дані особи, що розмістила 
внутрішньо переміщених осіб, можуть бути 
передані відповідній міжнародній організації, 
благодійній організації та громадському об’
єднанню для здійснення компенсації за їх 
рахунок.

Як оформити 
компенсацію

Крок 4



 

 

Люди, які розмістили у себе ВПО, зобов’язані в день 
припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або 
зміни їх кількості подати повідомлення встановленої 
форми  разом з інформацією про зміну переліку осіб, 
розміщених у житловому приміщенні, 

із зазначенням можливості у подальшому розміщувати 
внутрішньо переміщених осіб у такому приміщенні.

Обов’язки власників житла



 

 

Раніше строк виплати компенсації був до кінця місяця з 
дня закінчення звітного місяця (за умови відсутності 
заборгованості за житлово-комунальні послуги).

3 вересня ця норма видалена з постанови. Відповідно 
перерахування коштів може бути як протягом місяця 
після подання власниками житла звітних документів, 
так і в наступних періодах (без обмежень по строку).

Змінено строки виплати компенсації



 

За даними Міністра розвитку громад та територій 
України, у червні у 22 областях прихисток надали для 
понад 278,5 тис. переселенців. Уряд вже спрямував 
115,6 млн грн на компенсацію витрат власникам житла.

З 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе ВПО, 
отримуватимуть 900 гривень на місяць (замість 450 грн) за 
кожну внутрішньо переміщену особу



Для тих, хто працевлаштував внутрішньо 
переміщених осіб, передбачено надання 
компенсації у розмірі 6500 гривень на 
кожного працевлаштованого, яка 
виплачується за 2 місяці роботи.

Постанова КМУ № 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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-%D0%BF#Text


 

 

Компенсація витрат не надається роботодавцям, 
які є:
- бюджетними установами (за винятком надавачів 
соціальних послуг), 
- фондами загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, 

Компенсація надається за кожну працевлаштовану 
особу на умовах строкового або безстрокового 
трудового договору (контракту), гіг-контракту, 
зокрема за сумісництвом.
 
*З компенсацією витрат ВПО може бути 
працевлаштована один раз

 
Хто може 
отримати 
компенсацію?



 
 

1)роботодавець перебуває на обліку як платник 
єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування (ЄСВ);

2)розмір заробітної плати працівника за повністю 
виконану місячну (годинну) норму праці не 
може бути нижчим за розмір мінімальної 
заробітної плати, встановленої 
законодавством; 

3)роботодавець подав в установленому 
законодавством порядку податкової звітності 
за IV квартал 2021 р. або річної звітності за 
2021 рік.

4)роботодавець сплачує ЄСВ за кожного ВПО на 
період воєнного часу та протягом 30 днів після 
його скасування або припинення

 
Умови отримання 
компенсації



Для отримання компенсації потрібно:
Не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування 
особи подати до центру зайнятості заяву про компенсацію витрат:

- в електронній формі - через Портал Дія;
- в паперовій формі - особисто або на адресу електронної пошти 

відповідного центру зайнятості.

 

На малюнку зображена жінка, яка працює в офісі та чоловік, який працює на заводі



До заяви, поданої до центру зайнятості в паперовій формі 
(зокрема на адресу електронної пошти), додаються:

- копія наказу про працевлаштування особи або документ, що 
підтверджує працевлаштування на інших умовах

- відомості про працівників, які є застрахованими особами 
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

Для подання заяви в електронній формі через Портал Дія 
роботодавець повинен створити особистий електронний 
кабінет користувача. Деталі: 
https://diia.gov.ua/services/kompensaciya-za-pracevlashtuvann
ya-vpo

https://diia.gov.ua/services/kompensaciya-za-pracevlashtuvannya-vpo
https://diia.gov.ua/services/kompensaciya-za-pracevlashtuvannya-vpo


Станом на кінець серпня понад 6,6 тисячі підприємців взяли на 
роботу внутрішньо переміщених осіб та вже отримали від 
держави 108 млн грн за працевлаштування понад 10 тисяч 
переселенців.

 

 
 



питання - відповіді





Цей захід організований ГО “Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ” за 
підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та 
британської допомоги (UK aid) від уряду Великої Британії. Будь-які думки, 
висловлені під час заходу або в презентації, належать авторам і не обов’
язково відображають погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів, 
Міністерства міжнародних справ Канади чи Уряду Канади, та Уряду Великої 
Британії.


