
 

Відповідно до статті 1 Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» (далі – Закон), внутрішньо 
переміщеною особою 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. 

Зазначені обставини вважаються 
загальновідомими і такими, що не потребують 
доведення, якщо інформація про них 
міститься в офіційних звітах (повідомленнях) 
Верховного Комісара Організації Об’єднаних 
Націй з прав людини, Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі, Міжнародного 
Комітету Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця, Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, розміщених на веб-
сайтах зазначених організацій, або якщо щодо 
таких обставин уповноваженими державними 
органами прийнято відповідні рішення. 

Адресою покинутого місця проживання 
внутрішньо переміщеної особи в розумінні 
Закону визнається адреса місця проживання 
особи на момент виникнення обставин, 
зазначених у частині першій цієї статті. 

Статтею 4 Закону визначено, що факт 
внутрішнього переміщення підтверджується 
довідкою про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи, що діє безстроково, крім 
випадків, передбачених статтею 12 Закону. 

Увага, підстави для скасування дії 
довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи: 

o особа подала заяву про відмову від 
довідки; 
o особа скоїла злочин: 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; здійснення геноциду, злочину 
проти людяності або військового злочину; 

o особа повернулася до покинутого місця 
постійного проживання; 
o виїхала на постійне місце проживання 

за кордон; 

o подала завідомо недостовірні 
відомості. 

Пам’ятайте! 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. 

Також, Законом встановлено, що кожна дитина, 
у тому числі яка прибула без супроводження 
батьків, інших законних представників, отримує 
довідку про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи. 

Підставою для взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи є проживання на території, де 
виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону, на 
момент їх виникнення. 

Для отримання довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи така особа 
звертається із заявою до 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 у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України. 

Заява подається внутрішньо переміщеною 
особою, у тому числі неповнолітніми дітьми, 
особисто, а малолітніми дітьми, недієздатними 
особами або особами, дієздатність яких 
обмежено,– через законного представника. 

Від імені малолітньої дитини, яка прибула без 
супроводження законних представників, таку заяву 
може подати її родич (баба, дід, прабаба, прадід, 
повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або 
вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) 
дитина. 

Від імені малолітньої дитини, яка прибула без 
супроводження законних представників або осіб, 
зазначених вище, таку заяву подає представник 
органу опіки та піклування за місцем перебування 
такої дитини. 

Від імені дитини, влаштованої до дитячого 
закладу, закладу охорони здоров’я або закладу 
соціального захисту дітей на повне державне 
забезпечення, таку заяву подає керівник 
відповідного закладу. 
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Студенти, які здобували певний освітньо-
кваліфікаційний рівень та мали реєстрацію 
місця проживання в гуртожитках, після зняття 
з реєстрації мають право на отримання довідки 
про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи у випадку, якщо не бажають 
повернутися до попереднього місця 
проживання через обставини, зазначені у 
статті 1 Закону. 

Разом із заявою заявник подає 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 території 
адміністративно-територіальної одиниці, з якої 
здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку 
з обставинами, визначеними у статті 1 Закону, 
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, визначених статтею 1 Закону 
(військовий квиток з відомостями про 
проходження військової служби, трудова 
книжка із записами про здійснення трудової 
діяльності, документ, що підтверджує право 
власності на рухоме або нерухоме майно, 
свідоцтво про базову загальну середню освіту, 
атестат про повну загальну середню освіту, 
документи про професійно-технічну освіту, 
документ про вищу освіту (науковий ступінь), 
довідку з місця навчання, рішення районної, 
районної у місті Києві чи Севастополі 
державної адміністрації, 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). 

Уповноважений орган, визначений вище, 
зобов’язаний розглянути заяву про отримання 
довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи протягом 15 робочих днів 
та прийняти рішення про видачу заявнику 
довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи або про відмову у видачі 
довідки з обов’язковим зазначенням підстави 
відмови, яке підписується керівником цього 
органу. 

Увага! У разі подання заяви законним 
представником особи додатково подаються: 

o документ, що посвідчує особу 
законного представника; 
o документ, що підтверджує 

повноваження особи як законного 
представника, крім випадків, коли законними 
представниками є батьки (усиновлювачі); 
o у разі необхідності – свідоцтво про 

народження дитини. 
Увага! У разі втрати або псування довідки 

про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи замість неї безоплатно видається 
дублікат. 
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