
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧІ ДОВІДКИ  

ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ 

 враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 269 «Про 

внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи» до «Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік 

внутрішньо переміщених осіб» 

Громадянин/громадянка України, який/яка постійно проживав/ла у 

місці ведення активних бойових дій у період воєнного стану, введеного 

Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення 

воєнного стану в Україні» може оформити довідку про взяття його/її на 

облік як внутрішньо переміщеної особи. 

1. На отримання вищеназваної довідки мають право особи (як 

повнолітні, так і неповнолітні, малолітні), які після введення Указом 

Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного 

стану в Україні» перемістилися з території адміністративно-територіальної 

одиниці, в якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, 

затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 

2022 р. № 204 «Про затвердження переліку адміністративно-

територіальних одиниць, на території яких надається допомога 

застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка» (зі змінами, 

внесеними згідно із розпорядженням КМУ від 11 березня 2022 р. № 213-р), 

а саме з: Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, 

Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, м. Києва. 

 

2. Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього 

переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

Для отримання вищеназваної довідки внутрішньо переміщена особа 

може звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту 

населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, до 

уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської 

ради або центру надання адміністративних послуг (далі – уповноважена 

особа територіальної громади / центру надання адміністративних послуг). 

Під час подання заяви про взяття на облік заявник пред’являє 

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або 

документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або 

свідоцтво про народження дитини. 

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує 

громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує 

її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-2022-%D1%80#Text


 2 

території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється 

внутрішнє переміщення, заявник надає докази, що підтверджують факт 

проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої 

здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що 

спричинили внутрішнє переміщення (військовий квиток з відомостями 

щодо проходження військової служби; трудова книжка із записами про 

трудову діяльність; документ, що підтверджує право власності на рухоме 

або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; 

атестат про повну загальну середню освіту; документ про професійно-

технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідка з 

місця навчання; рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі 

держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради 

про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий 

будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; медичні 

документи; фотографії; відеозаписи тощо). 

Законний представник дитини-сироти чи дитини, позбавленої 

батьківського піклування, посадові особи, які здійснюють заходи щодо 

захисту прав такої дитини, у разі необхідності підтвердження чи перевірки 

персональних даних дитини можуть отримати відповідні відомості на 

підставі письмового запиту до Міністерства соціальної політики України. 

Уповноважена особа територіальної громади / центру надання 

адміністративних послуг приймає рішення та видає довідку внутрішньо 

переміщеній особі і реєструє заяву з формуванням електронної справи 

з використанням інформаційних систем Міністерства соціальної 

політики України для включення інформації про внутрішньо 

переміщену особу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб. 

З метою обліку внутрішньо переміщених осіб орган соціального 

захисту населення на підставі отриманої електронної справи включає 

інформацію про таких осіб до Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб. 

 Заява про взяття на облік та включення до Єдиної інформаційної бази 

даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про внутрішньо 

переміщену особу за наявності технічної можливості може подаватися 

також через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі – 

Портал Дія). 

Електронна форма довідки може формуватися засобами Єдиної 

інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та Порталу 

Дія і передається в мобільний додаток Порталу Дія внутрішньо 

переміщеної особи за її запитом шляхом використання інформації, наявної 

в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та 

переданої до Порталу Дія з дотриманням вимог законодавства про 

інформацію та законодавства про захист персональних даних. 
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За загальним правилом, у день подання заяви про взяття на облік 

заявнику безоплатно видається довідка, яка роздруковується на аркуші 

формату А4, підписується посадовою особою уповноваженого органу та 

скріплюється печаткою такого органу. 

Довідку отримує кожна дитина, в тому числі та, що прибула без 

супроводження батьків, законного представника, а також дитина, яка 

народилася у внутрішньо переміщеної особи. 

Довідка діє безстроково, якщо не настали обставини, зазначені у 

статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», з якими пов’язане скасування дії довідки про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної особи та внесення відомостей про це в 

Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб. 

Підставою для скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну 

базу даних про внутрішньо переміщених осіб є обставини, за яких 

внутрішньо переміщена 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. 

Рішення про скасування дії довідки приймається керівником 

структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, 

районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів 

міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання 

особи та надається внутрішньо переміщеній особі протягом трьох днів з 

дня прийняття такого рішення. 

 

3. Особа, яка отримала довідку, може замовити відображення в 

електронному вигляді інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує 

факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи (далі - 

електронна довідка), разом з унікальним електронним ідентифікатором 
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(QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом). Замовлення та формування 

електронної довідки здійснюється безоплатно. 

Для замовлення електронної довідки особі необхідно встановити 

мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг 

на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого 

додатка, підключений до Інтернету, і пройти електронну ідентифікацію та 

автентифікацію. 

Електронна довідка формується засобами Єдиної інформаційної бази 

даних про внутрішньо переміщених осіб та Порталу Дія і передається в 

мобільний додаток Порталу Дія особи за її запитом шляхом використання 

інформації, наявної в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо 

переміщених осіб та переданої до Порталу Дія з дотриманням вимог 

законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних 

даних. 

В електронній довідці відображається така інформація: 

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи або прізвище, ім’я, 

по батькові (за наявності) особи; 

- дата народження; 

- місце народження; 

- стать; 

- серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або 

документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус; 

- найменування органу, який видав паспорт громадянина України або 

документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, дата 

видачі паспорта або документів; 

- відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання; 

- номер та дата видачі довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи; 

- найменування органу, який видав довідку про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи. 

Особа за її запитом отримує через мобільний додаток Порталу Дія 

сформовану електронну довідку разом з унікальним електронним 

ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом) за наявності 

в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб 

необхідної інформації. 

Доступ особи до електронної довідки забезпечується протягом 

періоду дії довідки та припиняється в разі прийняття рішення про 

скасування довідки з відображенням відповідного статусу дії довідки під 

час проведення перевірки з використанням технічних засобів Єдиної 
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інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та Порталу 

Дія. 

Електронна довідка пред’являється особою на електронному носії, 

критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу 

Дія, без пред’явлення довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи. 

Особа може подавати електронну довідку через Портал Дія, зокрема з 

використанням мобільного додатка Порталу Дія, за умови проведення 

одержувачами такої інформації перевірки та підтвердження відповідності 

таких реєстраційних даних в електронній формі інформаційно-

телекомунікаційними засобами. Перевірка достовірності електронної 

довідки здійснюється у випадках, передбачених законодавством, за 

допомогою технічних засобів, зокрема з використанням унікального 

електронного ідентифікатора (QR-коду, штрих-коду, цифрового коду), 

який забезпечує в режимі реального часу отримання даних з Єдиної 

інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. 

Особа за власним рішенням може надати електронні копії (відомості, 

дані) електронної довідки засобами Порталу Дія, зокрема з використанням 

мобільного додатка Порталу Дія, визначеним нею юридичним особам та 

фізичним особам - підприємцям, інформаційно-телекомунікаційні системи 

яких підключені до Порталу Дія. 

Електронні копії (відомості, дані) електронних довідок також можуть 

бути сформовані засобами Порталу Дія, зокрема з використанням 

мобільного додатка Порталу Дія, для забезпечення можливості подальшої 

їх передачі електронною поштою з дотриманням вимог законодавства у 

сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах за 

умови укладення суб’єктами, що отримуватимуть такі електронні копії, з 

технічним адміністратором Порталу Дія договору приєднання. 

 

4. Під час видачі довідки посадова особа уповноваженого органу 

інформує внутрішньо переміщену особу, яка береться на облік, про: 

- можливості розв’язання проблем, пов’язаних із соціальним захистом, 

зокрема з відновленням соціальних виплат; 

- місцезнаходження місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування; 

- обов’язок повідомити про зміну місця проживання уповноваженому 

органу за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до 

нового місця проживання; 

- обов’язок повідомити уповноваженому органу за місцем отримання 

довідки про добровільне повернення до покинутого постійного місця 

проживання не пізніш як за три дні до від’їзду; 
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- можливість та порядок отримання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, та житлових субсидій. 

 

5. За рішенням Кабінету Міністрів України може встановлюватися 

компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених 

осіб, які перемістилися під час дії воєнного стану і котрі не отримують 

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-

комунальних послуг. 

Натомість, згідно із пунктом 2 «Порядку надання щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. 

№ 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг», грошова допомога надається 

внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, 

Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, 

а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або 

стало непридатним для проживання внаслідок проведення 

антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації, їх дітям, які народилися після дати початку проведення 

антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації та взяті на облік у структурних 

підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у 

м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального 

захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад, з дня 

звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, 

але не більше ніж на шість місяців. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF#Text

