
Інфографіку створено командою проєкту «Підтримка людей з інвалідністю, осіб старшого віку та їхніх сімей, які потребують допомоги в Україні», який реалізується 
ГС ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» у співпраці з ГО «Про.УД|Універсальний дизайн» та ВГО «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю 
внаслідок інтелектуальних порушень» за сприяння ПРООН у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Алгоритм дій щодо отримання статусу ВПО 
офлайн:

зверніться до виконавчого органу місцевої ради або ЦНАПу

пред’явіть:
 паспорт (ID картку) або електронний документ 

у мобільному застосунку «Дія», або довідку про подання 
документів для оформлення паспорта

 свідоцтво про народження дитини (за потреби)
 документ, що підтверджує повноваження особи 

як суб’єкта здійснення опіки/піклування (за потреби)
 документ, що підтверджує родинні стосунки між дитиною 

і заявником (за потреби)
 документ, що підтверджує проживання на території, 

з якої перемістилися (за відсутності відмітки 
про реєстрацію проживання)

 акт обстеження технічного стану житлового приміщення 
(будинку, квартири) або подану до 20 травня 2022 р. заявку 
на відшкодування витрат у мобільному застосунку «Дія»

подайте заяву про взяття на облік ВПО

очікуйте на опрацювання заяви

отримайте паперову Довідку про взяття на облік ВПО

ХТО МОЖЕ ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ВСТАНОВЛЕННЯМ СТАТУСУ ВПО:
• фізична особа віком від 14 років
• законний представник, інший суб’єкт здійснення опіки 

або родич дитини віком до 14 років
• опікун чи інший суб’єкт здійснення опіки над недієздатною особою
• піклувальник особи, дієздатність якої обмежена

Алгоритм дій для отримання статусу ВПО 
через мобільний застосунок «Дія»:

перейдіть у розділ «Послуги»
оберіть послугу «Статус ВПО»
вкажіть своє поточне місце перебування
надайте одноразовий доступ до геолокації та підтвердіть її
оберіть рахунок, який підтягується автоматично
вкажіть потреби
підтвердіть або змініть контактні дані (мобільний номер 
телефону та електронну пошту)
перевірте та підтвердіть персональні дані
очікуйте на опрацювання заяви та надходження електронної 
Довідки про взяття на облік ВПО в мобільному застосунку «Дія»
зверніться до відповідного органу за новим місцем 
проживання та отримайте довідку в паперовій формі

ЯК ВСТАНОВИТИ СТАТУС ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ
Ваше житло зруйновано або стало непридатними для проживання внаслідок воєнних дій?
Ви перемістилися після 24 лютого 2022 р. з території, на якій проводяться бойові дії?
Ваше офіційне місце проживання розташовано поза територією, на якій проводяться бойові дії, 
але Ви є платником ЄСВ або сплатили чи за Вас сплачено ЄСВ за 4 квартал 2021 р. чи за 2021 рік 
на території, на якій проводяться бойові дії?

ВИ МАЄТЕ ПРАВО  
НА ОТРИМАННЯ  
СТАТУСУ ВПО?
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Вам необхідно поінформувати про це відповідні органи з метою:
 скасування дії довідки ВПО, припинення виплати допомоги 

на проживання ВПО та уникнення потреби повертати отримані 
кошти неправомірно виплаченої допомоги

 перереєстрації як ВПО за новим місцем проживання 
та отримання нової довідки ВПО

Хто повідомляє про повернення додому чи зміну місця проживання:
 фізична особа віком від 14 років
 законний представник, інший суб’єкт здійснення опіки 

або родич дитини віком до 14 років
 опікун чи інший суб’єкт здійснення опіки над недієздатною 

особою
 піклувальник особи, дієздатність якої обмежена

ЗМІНИ В СТАТУСІ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ 
ЧЕРЕЗ ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ ЧИ ЗМІНУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

У випадку повернення додому:
 не пізніше як за три дні до від’їзду повідомте уповноважений 

орган1 або уповноважену особу територіальної громади чи центру 
надання адміністративних послуг за місцем отримання довідки
АБО

 протягом трьох днів після повернення додому повідомте 
уповноважений орган¹

За результатами повідомлення відповідним органом приймається 
рішення щодо зняття з обліку ВПО та скасовується дія довідки ВПО2.

У випадку зміни фактичного місця проживання/перебування:
 протягом 10 днів із дня прибуття до нового місця проживання 

повідомте уповноважений орган¹ за новим місцем проживання/
перебування

 зверніться за видачею нової довідки ВПО до уповноваженого 
органу¹ за місцем фактичного проживання/перебування
ВАЖЛИВО:

 не потрібно подавати заяву та інші документи для взяття 
на облік як ВПО за новим місцем проживання/перебування

 раніше видану довідку ВПО вилучать

За результатами повідомлення уповноваженим органом¹ 
приймається рішення про взяття на облік ВПО за новим фактичним 
місцем проживання/перебування та видається нова довідка ВПО.

Ви маєте довідку внутрішньо 
переміщеної особи (ВПО) 
та повернулися додому 
чи змінили фактичне місце 
проживання/перебування?

1   структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, 
виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад

2   крім осіб, які є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, 
терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, і подали заявку на 
відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг

?


