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Видача довідки про взяття на облік  

внутрішньо переміщеної особи 
 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Дніпровському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Комунарівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олександрівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району 

 

  

1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 
 особи, які  переміщуються з тимчасово 

окупованої Автономної Республіки Крим 

 особи, які  переміщуються з зони проведення 

антитерористичних операцій 

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання послуги, а також 

вимоги до них 

1.  Заява. 

2. 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 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. 

У разі подання заяви про взяття на облік 

малолітньої дитини керівником дитячого закладу, 

закладу охорони здоров’я, одним з опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків-

вихователів, одним з родичів або вітчимом, мачухою, 

представником органу опіки та піклування 

додатково подаються: 

документ, що посвідчує особу заявника; 

документи, що підтверджують родинні стосунки 

між дитиною та заявником; 

документ, що підтверджує повноваження 

представника органу опіки та піклування або 

керівника дитячого закладу, закладу охорони 

здоров’я або закладу соціального захисту дітей, в 

якому дитина перебуває на повному державному 

забезпеченні, та документ, що підтверджує факт 

зарахування дитини до такого закладу. 

У  разі відсутності в документі, що посвідчує особу 

та підтверджує громадянство України, або 
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документі, що посвідчує особу та підтверджує її 

спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця 

проживання на території адміністративно-

територіальної одиниці, з якої здійснюється 

внутрішнє переміщення у зв’язку з уникненням 

негативних наслідків збройного конфлікту, 

тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

порушень прав людини та надзвичайних ситуацій 

природного чи техногенного характеру, 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. 

3. Порядок та спосіб подання 

документів 

     Повнолітня або неповнолітня внутрішньо 

переміщена особа (яка отримала паспорт 

громадянина України, незалежно від наявності 

(відсутності) реєстрації місця проживання, якщо 

інформацію про них внесено до Єдиної 

інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб) звертається до управління 

соціального захисту населення за місцем фактичного 

проживання /перебування особисто. 

         Малолітня дитина, недієздатна особа або особа, 

дієздатність якої обмежена, - через законного 

представника. 

Від імені малолітньої дитини, яка є дитиною-

сиротою або дитиною, позбавленою батьківського 

піклування, для отримання довідки звертаються: 

 у разі влаштування до дитячого закладу, закладу 

охорони здоров’я або закладу соціального захисту 

дітей на повне державне забезпечення - керівник 
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відповідного закладу; 

у разі влаштування в сім’ю громадян під опіку, 

піклування, прийомну сім’ю, дитячий будинок 

сімейного типу - законний представник (один з 

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-

вихователів). 

      Заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка 

прибула без супроводження законного представника, 

для отримання довідки може подавати від її імені 

родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або 

сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких 

проживає (перебуває) дитина. 

      Якщо малолітня дитина прибула без 

супроводження законного представника або особи, 

зазначеної в абзаці п’ятому цього пункту, заяву подає 

від її імені представник органу опіки та піклування за 

місцем перебування такої дитини. 

4. Платність (безоплатність) 

надання  послуги 

Безоплатно  

5. Строк надання послуги У день подання заяви про взяття на облік. 

У разі, якщо в документі, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України, або документі, 

що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 

статус, відсутня відмітка про реєстрацію місця 

проживання на території адміністративно-

територіальної одиниці, з якої здійснюється 

внутрішнє переміщення, управління соціального 

захисту населення розглядає заяву протягом 15 

робочих днів. 

6. Результат надання  послуги Видача довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи або вмотивована відмова. 

7. Способи та місце отримання 

відповіді (результату) 

Особа отримує  довідку про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи особисто в управлінні 

соціального захисту населення за фактичним місцем 

проживання/перебування. 

8. Перелік підстав для відмови 

у наданні послуги 

1. Відсутні обставини, що спричинили внутрішнє 

переміщення особи. 

2. У державних органів наявні відомості про подання 

завідомо неправдивих відомостей для отримання 

довідки. 

3. Заявник втратив документи, що посвідчують особу 

(до їх відновлення). 

4. У документі заявника, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України, або документі, 

що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 

статус, немає відмітки про реєстрацію місця 

проживання на території адміністративно-

територіальної одиниці, з якої здійснюється 

внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що 

підтверджують факт проживання на території 

адміністративно-територіальної одиниці, з якої 

здійснюється внутрішнє переміщення. 

5. Докази, надані заявником для підтвердження факту 

проживання на території адміністративно-
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територіальної одиниці, з якої здійснюється 

внутрішнє переміщення у зв’язку з уникненням 

негативних наслідків збройного конфлікту, 

тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

порушень прав людини та надзвичайних ситуацій 

природного чи техногенного характеру, не 

підтверджують такого факту. 

9. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання послуги  

 

Закон України  “Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб”  

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 

№ 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” 

 Наказ Міністерства соціальної політики України від 

23.08.2018 № 1216 “Про затвердження Змін до форми 

заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи, затвердженої наказом Міністерства соціальної 

політики України від 27 грудня 2016 року № 1610” 

10. Примітка  
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