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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  переміщуються з зони проведення 

антитерористичних операцій 

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання послуги, а також 

вимоги до них 

1.Заява про взяття на облік. 

 

3. Порядок та спосіб подання 

документів 

Документи  подаються  громадянином або законним 

представником особисто до управління соціального 

захисту населення за фактичним місцем 

проживання/перебування . 

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 
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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" 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


