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1. Постановка на облік ВПО (внутрішньо переміщених осіб).
Внутрішньо переміщеною особою (ВПО) 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.

По приїзду в нове місце проживання необхідно отримати "Довідку про взяття на облік особи,
переміщеного з тимчасово окупованої території України і районів проведення
антитерористичної операції".
Підставою для постановки на облік ВПО є проживання на тимчасово окупованій території або
в районі проведення антитерористичної операції.

Від 14 років і
старше

Необхідно особисто звернутися із заявою до управління праці та соціального захисту населення за місцем
фактичного проживання (до уповноваженої особи, що визначена виконавчими органами сільських та
селищних рад).
Недієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена, звертаються через законного представника.

Діти до 14 років

Від імені малолітньої дитини звертаються батьки. Якщо дитина прибула без батьків, то заяву може подати
родич (бабуся, дідусь, прабабуся, прадід, повнолітні брат чи сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких
проживає дитина.
Якщо дитина прибула без родичів, то заяву подає представник органу опіки та піклування за місцем
знаходження дитини. Від імені дитини, влаштованої до дитячого закладу, установи охорони здоров'я або
закладу соціального захисту дітей на повне державне забезпечення заяву подає керівник закладу.

Студенти

Студенти, які отримували певний освітньо-кваліфікаційний рівень і мали реєстрацію місця проживання в
гуртожитках, після зняття з реєстрації мають право отримати довідку переселенця, якщо не бажають
повернутися до попереднього місця проживання.

Ув'язнені

Особи, які відбували (відбувають) покарання в місцях позбавлення волі і мали (мають) місце прописки на
тимчасово окупованій території або в районі проведення АТО, після звільнення мають право отримати
довідку переселенця, якщо не хочуть повертатися до попереднього місця проживання.

Військовослужбовці

Військовослужбовці, які проходили службу та мали зареєстроване місце проживання на тимчасово
окупованій території або в районі проведення АТО мають право отримати довідку переселенця (крім
військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу).

2. Документи для постановки на облік
Перелік документів:
заява про постановку на облік в якості ВПО;
паспорт громадянина України (для повнолітніх);
свідоцтво про народження дитини (для повнолітніх);
інший документ, що посвідчує особу та підтверджує спеціальний статус заявника

Якщо в документі немає відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій
території України або в районі проведення АТО, заявник надає докази, що підтверджують факт
проживання на цій території.

3. Відмова у видачі та скасування довідки ВПО (переселенця)
Відмова у видачі довідко ВПО (переселенця):
у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання (прописки) на тимчасово окупованій території України або в районі
проведення АТО і відсутні докази, що підтверджують факт проживання на цій території;
у державних органів є факти про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;
заявник втратив документи, що засвідчують його особу (спочатку необхідно відновити документи, а потім стати на облік);
докази, подані заявником для підтвердження факту проживання на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО
не підтверджують факту проживання заявника на відповідній території.
Скасування дії довідки ВПО (переселенця):

Довідка переселенця безстрокова, але може
бути скасована якщо внутрішньо переміщена
особа:

подала заяву про відмову від довідки;
вчинила злочин: (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної
влади;фінансування та сприяння тероризму, здійснення військових злочинів та ін.
повернулася в покинуте місце постійного проживання;
виїхала на постійне місце проживання за кордон;
подала завідомо недостовірні відомості.

Інформацію подано згідно даних Порталу державних послуг "I Gov"

Див. також
Питання-відповіді за темою
Куди звертатись з питань надання державної соціальної допомоги?
Які зразки документів можуть знадобитись при оформленні соціальної допомоги?
З яких причин припиняється виплата допомоги переселенцям (ВПО)?
У яких випадках не призначається щомісячна допомога переселенцям (ВПО)?

Статті за темою
Допомога тимчасово переміщеним особам
Пільги учасникам АТО
Пільги
Державна соціальна допомога.

Контакти за темою
Районні державні адміністрації міста Києва (РДА)
Департамент (ДПА) соціальної політики
Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО
Громадська організація "Донбас SOS"

