
Установи, які мають право приймати та розглядати 

документи для видачі довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи 
У період дії воєнного стану внутрішньо переміщена особа для 

отримання довідки звертається за місцем фактичного перебування 

до: 

- управління соціального захисту населення; 

- уповноваженої особи виконавчого органу сільської, 

селищної, міської ради або центру надання адміністративних 

послуг. 

Звертаємо увагу, що заява про взяття на облік як внутрішньо 

переміщеної особи може бути подана в електронній формі з 

використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-

порталу електронних послуг Портал Дія. 

 

Обов’язки внутрішньо переміщеної особи: 
- повідомляти про зміну місця проживання орган соціального 

захисту населення за новим місцем проживання протягом 10 днів 

з дня прибуття до нового місця проживання. 
 

- у разі добровільного повернення до покинутого постійного 

місця проживання внутрішньо переміщена особа зобов’язана 

повідомити про це орган соціального захисту населення за місцем 

отримання довідки не пізніш як за три дні до дня від’їзду. 

 

Заявник має право подати до уповноваженого органу 

повідомлення про зміну фактичного місця 

проживання/перебування або про добровільне повернення до 

покинутого постійного місця проживання через Портал Дія. 

 

 

 

 

 

 
 

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Київської районної в місті Полтаві ради 

вул. Степана Халтуріна ,13, м. Полтава  

 

 

 

Як стати на облік внутрішньо 

переміщеній особі 
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Встановлення статусу внутрішньо переміщеної особи та взяття 

на облік регламентується Законом України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» та постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.10.2014 №509 «Про облік 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. 
 

Категорії осіб, які мають право на одержання довідки 

про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб 
Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи 

мають право отримати особи, які після введення Указом 

Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного 

стану в Україні» воєнного стану перемістились з території 

адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться 

бойові дії та яка визначена в переліку розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 06.03.2022 №204-р "Про затвердження 

переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території 

яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми 

"єПідтримка" до іншої адміністративно-територіальної одиниці 

(зокрема, документом, що підтверджує місце проживання на 

території адміністративно-територіальної одиниці, де проводяться 

бойові дії, є паспорт з відміткою про місце реєстрації або довідка 

про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного 

реєстру) та особи, 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), 

Також 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. 
 

Документи, які подаються для отримання довідки про 

взяття на облік внутрішньо переміщених осіб 
Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи подається заява про взяття на облік за формою, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 

20.03.2022 №332. 

Для заповнення заяви необхідно при собі мати документ, що 

посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або 

документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 

статус, інформацію про реєстраційний номер облікової картки 

платника податків та інформації про встановлення групи 

інвалідності (у разі наявності). 

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. 


