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Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи 

1.  Порядок та спосіб 

подання документів 

Особисто, за пред’явленням документів, що посвідчують особу або 

уповноваженою особою/законним представником за пред’явленням 

документів, що посвідчують особу та підтверджують повноваження. 

Неповнолітня дитина має право самостійно звернутися за 

отриманням довідки. 

У разі влаштування до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я 

або закладу соціального захисту дітей на повне державне забезпечення 

заяву подає керівник відповідного закладу. 

Заяву про взяття на обік малолітній дитині, яка прибула без 

супроводження законного представника, може подавати від її імені 

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

дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) дитина. 

Якщо малолітня дитина прибула без супроводження законного 

представника або іншої особи (родича), заяву подає від її імені 

представник органу опіки та піклування за місцем перебування такої 

дитини. 

Документи подаються за місцем фактичного проживання 

отримувача послуги. 

На отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи мають право: 

- особи, які перемістились з тимчасово окупованих територій у 

Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. 

Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених 

пунктів, розташованих на лінії зіткнення; 

- особи, які відбували (відбувають) покарання у місцях позбавлення 

волі та мали (мають) зареєстроване місце проживання на території, де 

виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», на дату їх 

виникнення, після звільнення, якщо такі особи не бажають повертатися 

до попереднього місця проживання; 

- військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби та 

військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які проходили 
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військову службу та мали зареєстроване місце проживання на території, 

де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», на дату їх 

виникнення; 

- студенти, учні професійних (професійно-технічних) закладів освіти, 

які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, 

населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово 

не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані 

на лінії зіткнення; 

- студенти, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний рівень і 

мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, після зняття з 

реєстрації, якщо вони не бажають повертатися до попереднього місця 

проживання через обставини, зазначені у статті 1 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

- особи, житлові приміщення яких зруйновані або стали 

непридатними для проживання внаслідок проведення антитерористичної 

операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, що 

підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану 

житлового приміщення (будинку, квартири), та неповнолітні діти, які 

отримали паспорт громадянина України, незалежно від наявності 

(відсутності) реєстрації місця проживання, якщо інформацію про них 

внесено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб; 

- особи, які після введення Указом Президента України від 24.02.2022 

№ 64 «Про введення воєнного стану в Україні» воєнного стану 

перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на 

якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому 

розпорядженням КМУ від 20.10.2014 № 204-р; 

- особи, задеклароване/зареєстроване місце проживання яких 

розташоване поза межами території адміністративно-територіальної 

одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, 

затвердженому розпорядженням КМУ від 20.10.2014 № 204, якщо такі 

особи перебувають на обліку як платники єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території 

адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії 

та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням КМУ від 

20.10.2014 № 204, сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV 

квартал 2021 р. або за 2021 рік на території адміністративно-

територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в 

переліку, затвердженому розпорядженням КМУ від 20.10.2014 № 204.. 

2.  Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

1. Заява (затвердженої форми).  

2. Паспорт громадянина України (при відсутності можуть подаватися 

документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 

України, а також місце реєстрації або документ, що посвічує особу та 

підтверджує її спеціальний статус) (оригінал/цифровий документ).* 

3. Відомості щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання 

на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється 

внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили 
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внутрішнє переміщення (оригінал/цифровий документ).* 

Для дітей віком до 14 років може зазначатися адреса одного з батьків, без 

надання документів, що підтверджує відомості 

задекларованого/зареєстрованого місця проживання дитини до 14 років. 

4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, 

офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і 

мають про це відмітку в паспорті) (оригінал/цифровий документ).  * 

5. Свідоцтво про народження для малолітніх дітей (оригінал/цифровий 

документ). * 

6. Довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення 

інвалідності або пенсійне посвідчення із зазначенням відомостей щодо 

інвалідності (у разі встановлення інвалідності) (оригінал/цифровий 

документ). * 

7. У разі повторної реєстрації за новою адресою до заяви надається 

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за 

попередньою адресою (оригінал). 

8. 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, 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). 

 

* Для пред’явлення. 

Перевірка відомостей, зазначених внутрішньо переміщеною особою у 

заяві, проводиться під час подання заяви шляхом звіряння з оригіналами 

документів або шерингу цифрових документів за допомогою застосунку 

«Дія». 

Внутрішньо переміщені особи несуть відповідальність за достовірність 

інформації, наданої для отримання довідки. 

3.  Платність (безоплатність)  

надання адміністративної  

послуги 

Безоплатно 

4.  Строк надання 

адміністративної 

послуги 

У день подання заяви про взяття на облік. У випадках, передбачених 

абзацом другим пункту 4 Порядку оформлення і видачі довідки про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи - 15 робочих днів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#n157
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5.  Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

1. Відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення; 

2. Відсутні документи, що посвічують особу (до їх відновлення); 

3. 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; 

4. Докази, надані заявником для підтвердження факту проживання на 

території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється 

внутрішнє переміщення, не підтверджують такого факту 

5. Інформація до заяви внесена не в повному обсязі, що не дає 

можливість ідентифікувати особу та/або її місце проживання.  

6. Інформація, яка внесена до заяви містить завідомо неправдиві дані. 

6.  Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або 

мотивована відмова 

7.  Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто, за пред’явленням документів, що посвідчують особу або 

уповноваженою особою/законним представником  за пред’явленням 

документів, що посвідчують особу та підтверджують повноваження 

8.  Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання 

адміністративної 

послуги 

1. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII; 

2.  Постанова  Кабінету  Міністрів  України   від  01.10.2014  

№ 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»; 

3.  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  20.03.2022  

№ 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам»; 

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 06.03.2022 № 204-р «Про затвердження переліку адміністративно-

територіальних одиниць, на території яких надається допомога 

застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка».  

9.  Відповідальний за 

виконання 

Управління соціального захисту населення Автозаводського району 

Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області  

м. Кременчук, проспект Свободи, 66  

тел.: (0536) 758684, тел./факс: (0536) 758683,  

E-mail: 26218015@mail.gov.ua 

Код ЄДРПОУ 26218015 
 

 

  


