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Реєстрація внутрішньо переміщених осіб  

в Єдиній Web-ориєнтованій інформаційній технології 

формування сегменту "Облік ВПО" 

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 Комунарському 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 після введення воєнного стану 

перемістилися з території адміністративно-

територіальної одиниці, на 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” 

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання послуги, а також 

вимоги до них 

1.Заява про взяття на облік. 

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2022-%D1%80#n9
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такого закладу.  

     У разі відсутності документа, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України, або документа, що 

посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, 

під час подання заяви про взяття на облік у період дії 

воєнного стану заявник пред’являє відображення в 

електронній формі інформації, що міститься у 

документах, що посвідчують особу та підтверджують 

громадянство України або її спеціальний статус, 

сформованих засобами Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, зокрема з 

використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) 

або єДокумент, або довідку про подання документів 

для оформлення паспорта громадянина України, 

видану центром надання адміністративних послуг, 

державним підприємством, що належить до сфери 

управління ДМС, і його відокремленим підрозділом, 

територіальним органом або територіальним 

підрозділом ДМС, за затвердженою формою, для осіб, 

яких ідентифіковано за відомостями Єдиного 

державного демографічного реєстру або відомчої 

інформаційної системи ДМС. 

     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 

території адміністративнотериторіальної 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; 
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 - відеозаписи тощо. 

 

3. Порядок та спосіб подання 

документів 

     Документи  подаються  громадянином або законним 

представником особисто до управління соціального 

захисту населення за фактичним місцем 

проживання/перебування . 

     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 ( Портал Дія). 

4. Платність (безоплатність) 

надання  послуги 

Безоплатно  

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

6. Результат надання  послуги Внесення інформації про внутрішньо переміщених осіб 

до Єдиній Web-ориєнтованій інформаційній технології 

формування сегменту "Облік ВПО", для постановки їх 

на облік. 

7. Способи та місце отримання 

відповіді (результату) 

Реєстрація внутрішньо переміщених осіб в Єдиній 

Web-ориєнтованій інформаційній технології 

формування сегменту "Облік ВПО" або вмотивована 

відмова. 

8. Перелік підстав для відмови 

у наданні послуги 

1. Відсутні обставини, що спричинили внутрішнє 

переміщення. 

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-

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”  

Закон України "Про захист персональних даних" 
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 Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 

№ 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб" 

10. Примітка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


