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ДОВІДКА ПРО ОБЛІК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

В продовження до обговорень питання обліку ВПО на засіданнях Кластеру з питань захисту та інших форумах, ця довідка була 
розроблена  для надання інформації про ситуацію станом на серпень 2015 року та визначення певних основних  рекомендацій.  
Довідка розглядає  практику обліку ВПО на контрольованій Урядом території України.  

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 Закон Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (Закон про ВПО) було прийнято 20 жовтня 2014 року. Закон 
визначає певний перелік прав внутрішньо переміщених осіб – захист від дискримінації, примусового повернення, та сприяння у 
разі добровільного повернення.  Закон також спрощує доступ до різних соціальних та економічних послуг, включно з соціальними 
виплатами, виплатами по безробіттю та реєстрацією місця проживання, яка потрібна для доступу до банківських послуг та 
реєстрації підриємства. Стаття 4 Закону про ВПО визначає процедуру взяття на облік ВПО.  

 Законодавство України, яке регулює статус ВПО складається з Закону про ВПО, Резолюцій Кабінету міністрів України №505 про 
надання щомісячної адресної допомоги та № 509 про облік ВПО від 1 жовтня 2014 року.   

 Відповідно до законодавства України, внутрішньо переміщені особи можуть користуватися правами та свободами, зокрема 
правом на медичну допомогу, освіту, будь-яку державну соціальну допомогу, пенсійне забезпечення, гуманітарну допомогу, 
фінансові послуги лише після взяття на облік як ВПО.  

 У грудні 2014 року, паперову методологію обліку ВПО Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) було  передано 
Міністерству соціальної політики України і трансформовано в електронний формат, за допомогою якого зручніше працювати з 
цифрами та інформацією. Мінсоцполітики веде процедуру обліку через місцеві управління соціального забезпечення, обласні 
управління агрегують та перевіряють дані  на рівні області, а інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики збирає дані з 
обліку ВПО на національному рівні. Перехід на ведення електронної бази даних дозволив виявити біля 400,000 внутрішньо 
переміщених осіб. Електронна реєстрація є зручним інструментом.  

 Станом на 7 серпня 2015 року структурними підрозділами соціального захисту обласних та міських адміністрацій було 
зареєстровано 1,428,077 ВПО з Криму, Донецької та Луганської областей. (59% пенсійного віку, 24% працездатного віку, 13% діти, 
4% інваліди). 52% ВПО зареєстровані на контрольованих Урядом територіях Донецької та Луганської областей, 13% у Харківській 
обл., 7% у м. Києві, 7% у Запорізькій обл. та 5 % у Дніпропетровській обл. Ці дані не включають осіб переміщених в межах 
територій непідконтрольних Уряду, а також осіб, які не змогли чи не бажали реєструватися або тих, кого було знято з обліку. 

 Неповнолітні ВПО без супроводження батьків, які переїхали на контрольовану Урядом територію у супроводі членів сім’ї, які не є 
їх опікунами не можуть бути взяті на облік як ВПО. Постанова КМУ № 509 визначає, що діти можуть бути зареєстровані лише 
опікуном або законним представником. Відтак, діти, які прибули без супроводження батьків чи законних представників не мають 
доступу до допомоги. Для того, щоб бути призначеним законним представником та зареєструвати дитину як ВПО, піклувальники 
дітей повинні надати нотаріально засвідчений документ підписаний батьками чи законними представником. Нотаріальні контори 
на непідконтрольній Уряду території не працюють, тому отримати такий документ практично не можливо  

ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ 

Проект Закону № 2166
1
 про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб запроваджує низку поліпшень щодо взяття на облік: 

a. Визначення ВПО поширюється на осіб без громадянства та іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в Україні.  

b. Спрощується процедура обліку ВПО: a) планується збільшення центрів обліку; b) зменшується тягар документального 
підтвердження для взяття на облік ВПО (наявність реєстрації місця проживання на території з якої відбулося переміщення не 
є єдиною умовою для взяття на облік); c) делегує практичні аспекти імплементації (процедура та форма подання заяви, 
ведення бази даних ітп.) органам вищої виконавчої влади – Кабінету Міністрів та Мінсоцполітики. 

c. Скасовується необхідність реєстрації/ штампу Державної міграційної служби, що підтверджує фактичну адресу місця 
проживання.   

d. Запроваджується безстроковий термін дії довідки ВПО, замість шестимісячного терміну дії. 

e. Запроваджується чіткіший механізм перегляду/оскарження відмови у взятті на облік.  

Додатково, проект Постанови КМУ, який передбачає внесення змін до Постанов №505 та № 509 визначає перелік осіб (опікунів та 
членів родини), які можуть звернутися про реєстрацію дитини як ВПО, таким чином розширюючи перелік осіб з ким дитина може бути 
зареєстрована, а також дозволяє службі у справах дітей взяти на облік дитину як ВПО, коли вона прибула без супроводження батьків 
чи законного представника

2
.  

                                                           
1  Проект Закону було прийнято Верховною Радою у першому читанні 19 травня 2015 року.  Дата наступного слухання наразі невідома. 

2 Розгляд Проекту змін до Постанов КМУ відкладено до прийняття Законопроекту №2166. Після цього проект змін буде приведено у відповідність з новим законом.  
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Це буде важливим покращенням доступу до допомоги для дітей без супроводження батьків або законних представників, які не могли 
бути взяті на облік як ВПО.  

Проблеми обліку дітей без супроводження також розглядаються Законопроектом №2254, який запроваджує комплексні зміни до 
законодавства у сфері захисту прав дитини, зокрема вирішуючи питання обліку дітей в ситуації внутрішнього переміщення

3
. Таким 

чином, місцеві адміністрації через служби у справах дітей візьмуть на себе відповідальність за облік внутрішньо переміщених дітей без 
супроводження батьків чи законних представників. 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАЛИШАЮТЬСЯ 

 Незважаючи на позитивні зміни запропоновані Законопроектом № 2166, залишаються деякі проблеми в системі обліку: 

 Певні категорії ВПО стикаються з труднощами при взятті на облік: ті, у кого відсутні документи (наприклад: документи були 
втрачені, знищені

4
 чи конфісковані, або коли особа не мала документів); ті, хто вбачають ризики у реєстрації (наприклад: ті, хто 

вважають, що це несе ризик бути мобілізованим до ЗСУ), деякі групи з обмеженою мобільністю (літні люди, люди з обмеженими 
можливостями), оскільки вони повинні подавати заяву про взяття на облік особисто. 

 Особи, які прибувають із населених пунктів не включених до зони АТО Постановою Кабінету Міністрів №1085 не можуть бути 
взяті на облік як ВПО; зокрема, зміни до Постанови №.428-p від 5 травня 2015 не включають населені пункти Луганської області, 
які постраждали від конфлікту, але знаходяться на території контрольованій Урядом або ж на лінії зіткнення.  

 Пов’язування доступу до соціальних виплат та пенсій із взяттям на облік особи як ВПО може призвести до зайвого переміщення, 
черг при поданні заяв про взяття на облік, неточності статистики щодо кількості ВПО, а також може призводити до хибного вибору 
цільової аудиторії для надання гуманітарної допомоги, коли допомога надається на підставі наявності довідки про взяття на облік, 
а не на основі гуманітарних потреб. 

 Якщо умовою надання гуманітарної допомоги є перебування на обліку як ВПО, це може призвести до бюрократичних затримок у 
наданні допомоги переміщеним особам з нагальними потребами, оскільки вони будуть змушені очікувати довідки про взяття на 
облік як ВПО. 

 У наявних даних про облік ВПО бракує статистики по віку та статі, відтак немає повної характеристики переміщеного населення та 
його особливих потреб.  

 Органи місцевої влади відповідальні за облік ВПО, надають перевагу застосуванню підзаконних актів, а не Закону Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Підзаконні акти можуть звужувати права та суперечити букві Закону.  

 Прийняття Верховною Радою Закону «Про місцеві вибори» №2831-3 викликає занепокоєння про участь ВПО у місцевих виборах. 
Особа зможе голосувати лише за місцем реєстрації місця проживання. У випадку ВПО, це означає, що вони не зможуть брати 
участь у виборах на території переміщення, якщо вони не матимуть відмітки про реєстрацію місця проживання у паспорті. 
Відповідно до Принципу №22 Керівних принципів з внутрішнього переміщення ВПО мають «право голосувати та приймати участь 
в урядуванні та громадських справах, включно з правом мати доступ та засоби щоб користуватися таким правом». 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 Уряд України має відкрити інформаційні та консультаційні центри для ВПО на районному рівні, які б надавали інформацію про їх 
права. Обласна та місцева влада може використовувати ЗМІ для поширення інформації про права ВПО. Необхідно надавати 
можливість доступу до безоплатних консультацій з питань реєстрації, а також створити безкоштовні телефонні лінії для осіб, які 
розглядають можливість виїзду і не мають доступу до центрів надання допомоги на контрольованій Урядом території.   

 Уряд має розробити альтернативну процедуру для реєстрації ВПО, які не можуть подати заяву про взяття на облік через фізичні 
або правові обмеження (наприклад онлайн система реєстрації, виїзди соціальних працівників до місць проживання для взяття на 
облік). 

 Донори повинні підтримати можливості Уряду ведення обліку через надання фінансування або залучення додаткових 
співробітників, щоби процедура взяття на облік проходила більш гладко та швидко.  

 ВПО залишаються громадянами або особами, що постійно проживають на території України, і як такі мають право на захист та 
допомогу. Взяття на облік може бути необхідним для надання соціальних виплат, однак Україна повинна уникати створення 
категорії громадян «другого класу», з меншим доступом до універсальних прав.   

 Гуманітарні організації можуть розглянути можливість розробити процедури для надання допомоги ВПО, які не перебувають на 
обліку  як ВПО, коли ця процедура займає надто багато часу.   

 Підзаконні акти, які регулюють питання обліку повинні бути приведені у відповідність із Законом Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб. Загалом, процедури можуть бути уточнені, однак варто уникати численних нашарувань у 
законодавчій сфері.   

 Проводити адвокацію з Мінсоцполітики про розробку та виділення коштів для комплексної всеукраїнської та міжвідомчої онлайн 
бази даних. Така система дозволила б чітко визначити кількість ВПО, статистику за статтю, віком ітп. Встановити чи отримують 
вони соціальні виплати, чи мають вони місце проживання, тощо. Ця система допомогла б координувати надання гуманітарної 
допомоги і показувала б яка допомога була надана кожній особі (тип допомоги, організація, скільки разів ітп.).   

                                                           
3 Законопроект було прийнято  Верховною Радою у першому читанні 14 липня 2015 року, з подальшим розглядом на наступній сесії.  

4 В такому випадку, перед взяттям на облік як ВПО необхідно буде звернутися про відновлення документів. 


