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Довідка ВПО в законодавстві України: 
правові підстави та практика реалізації 

 
Загальний огляд. Довідку внутрішньо переміщеної особи (довідку ВПО) було запроваджено у 2014 

році, щоб дозволити Уряду України порахувати кількість ВПО, які мають особливі потреби внаслідок 

внутрішнього переміщення. На пізніших етапах затяжного внутрішнього переміщення довідка ВПО 

перетворилася на підтвердження місця проживання на контрольованій урядом України території 

(КТ), замінюючи реєстрацію місця проживання на неконтрольованих урядом України територіях 

(НКТ) в Донецькій і Луганській областях та в Криму. Відповідно, довідка ВПО потрібна в багатьох 

ситуаціях. Такі ситуації трапляються на КТ після того, як відбулося внутрішнє переміщення, навіть 

якщо вони не пов’язані з його наслідками, і це перетворює довідку ВПО на підставу для здійснення 

вправ. Вони описані в таблиці нижче. 

Послуга Законодавство Практика Вплив 

Документи, що 

посвідчують особу 

та паспорти 

Постанова КМУ №302 «Про 

затвердження зразка бланка, 

технічного опису та Порядку 

оформлення, видачі, обміну, 

пересилання, вилучення, 

повернення державі, визнання 

недійсним та знищення паспорта 

громадянина України» від 25 

березня 2015 року  

Постановою запроваджується вимога 

до ВПО звертатися до відділів 

Державної міграційної служби (ДМС) 

за місцем проживання, вказаним у 

довідці ВПО. Внутрішньо переміщена 

особа зобов'язана надати довідку 

ВПО під час першої подачі заяви на 

отримання паспорта або при 

повторному зверненні у випадку, 

якщо паспорт було втрачено або 

вкрадено. 

Ця Постанова виконується на 

всій території України в повному 

обсязі. Відділи ДМС вимагають 

від осіб, які мають реєстрацію 

місця проживання на НКТ або в 

Криму, надати довідку ВПО як 

додатковий документ під час 

подачі заявки. Якщо довідка 

ВПО відсутня, ДМС 

відмовляється продовжувати 

розгляд заяви. Зокрема, це 

стосується біометричних 

паспортів: паспортів у вигляді 

ID-карток та закордонних 

паспортів. 

Це змушує ВПО зберігати 

свої довідки ВПО у разі 

потреби отримати або 

обміняти паспорт 

громадянина України. Крім 

того, якщо ВПО змінила 

місце проживання на КТ, 

це може перешкодити її 

доступу до паспорту та 

іншої особистої 

документації. У разі, якщо 

ВПО хоче відмовитися від 

довідки ВПО, необхідність 

отримання або обміну 

паспорта громадянина 

України може змусити 

відкласти це рішення. 

Адресна допомога 

ВПО 

Постанова КМУ №505 «Про 

надання щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття 

витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-

Постанова в повному обсязі 

виконується на всій території 

України. Довідка ВПО є 

основною підставою для 

отримання адресної допомоги 

ВПО. Ця можливість доступна 

На початковому етапі 

внутрішнього переміщення 

держава використовувала 

довідки ВПО для оцінки 

кількості ВПО. Ця цифра 

використовувалася для 
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комунальних послуг» від 1 жовтня 

2014 року 

Постановою визначено критерії та 

обсяги щомісячної адресної 

допомоги. Стандартний розмір 

грошової допомоги складає 442 грн. 

ВПО, які мають житло на КТ із 

належними умовами проживання, не 

мають права на отримання цього 

виду допомоги. 

будь-якій особі із 

зареєстрованим місцем 

проживання на НКТ або в 

Криму, та яка може підтвердити 

факт внутрішнього 

переміщення, надавши паспорт 

у формі книжечки з відповідною 

відміткою про реєстрацію місця 

проживання. 

виділення коштів на 

підтримку осіб з 

особливими потребами, 

пов’язаними з внутрішнім 

переміщенням. Це було 

основною причиною 

запровадження адресної 

допомоги ВПО на оплату 

комунальних послуг на КТ. 

Розмір допомоги був 

стандартним і не 

відповідав реальним 

потребам ВПО на різних 

етапах їхнього 

переміщення, включаючи 

інтеграцію у приймаючі 

громади. Різниця у 

розмірах суми допомоги 

залежить виключно від 

специфічних 

вразливостей, але не від 

наслідків внутрішнього 

переміщення. З плином 

часу початковий підхід до 

надання адресної 

допомоги ВПО не 

переглядався. Сума 

залишається фіксованою. 

Вона не відповідає 

поточним потребам ВПО, і 

держава не проводила 

оцінку з цього приводу. Усі 

особи, які зареєстровані в 

якості ВПО і не мають 

специфічних 

вразливостей, отримують 

однакову допомогу 

незалежно від розміру 

їхнього доходу. Таку 

допомогу не можна 

вважати довгостроковим 

рішенням для ВПО, і її 
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недостатньо, щоб покрити 

потреби ВПО в умовах 

затяжного переміщення. 

Пенсії Закон України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 20 жовтня 

2014 року 

У стаття 7 йдеться про соціальні, 

економічні та освітні права ВПО. 

Зокрема, встановлюється зв’язок між 

реєстрацією ВПО та доступом до 

пенсій (частина 3: ВПО мають доступ 

до пенсій за місцем фактичного 

проживання). 

Постанова КМУ №637 «Про 

здійснення соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам» 

від 5 листопада 2014 року 

В абзаці 2 частини 1 Постанови 

зазначено, що призначення і 

продовження виплати пенсії ВПО, у 

тому числі тим, хто відмовився від 

довідки ВПО, здійснюється на 

підставі відомостей, що містяться в 

Єдиній інформаційній базі даних про 

внутрішньо переміщених осіб. 

Постановою визначено порядок 

особистої та віддаленої ідентифікації, 

а також порядок перевірки постійного 

проживання ВПО на КТ для надання 

їй права на отримання пенсії. Абзац 

22 частини 1 Постанови зобов’язує 

Уряд розробити порядок виплати 

заборгованості по пенсіям для ВПО. 

Постанова КМУ №365 «Про деякі 

питання здійснення соціальних 

Ці положення в повному обсязі 

застосовуються на всій 

території України. Підрозділи 

Пенсійного фонду вимагають 

довідку ВПО від осіб, які мають 

реєстрацію на НКТ, коли вони 

звертаються за отриманням 

пенсії. Це призводить до 

ідентифікації та верифікації 

ВПО. Цю практику було 

припинено через пандемію 

COVID-19 в Україні та відповідні 

запобіжні заходи, вжиті 

Верховною Радою1.  

Пенсіонери, зареєстровані 

в якості ВПО, підпадають 

під спеціальні процедури 

перевірки. Непроходження 

перевірки призводить до 

припинення виплати пенсії 

та пенсійній 

заборгованості. Виплати 

можна відновити лише за 

рішенням суду. Порядок 

виплати пенсійної 

заборгованості для ВПО 

було прийнято в листопаді 

2021 року. Він вступить в 

силу в січні 2022 року.  

Більшість положень 

Постанови № 365 було 

визнано незаконними 

Київським окружним 

адміністративним судом 

рішеннями від 29 червня 

2017 року та 11 червня 

2019 року. Водночас, Уряд 

не скасував цю Постанову, 

а її окремі положення 

щодо ідентифікації 

залишаються в силі. 

Вимога надати довідку 

ВПО у випадку реєстрації 

місця проживання на НКТ 

змушує пенсіонерів 

реєструватися в якості 

ВПО, навіть якщо вони 

ніколи не зазнавали 

 
1 Більше інформації можна отримати в Огляді законодавства за березень 2020, підготовлений УВКБ ООН в Україні, за 
посиланням: https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/05/2020-03-Legislative-Update_UKR.pdf 

https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/05/2020-03-Legislative-Update_UKR.pdf
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виплат внутрішньо переміщеним 

особам» від 8 червня 2016 року  

Ця Постанова визначає порядок 

призначення та продовження всіх 

видів соціальних виплат для ВПО, а 

також Порядок здійснення контролю 

за проведенням соціальних послуг. 

Постанова зобов’язує Уряд 

розробити порядок виплати 

заборгованості по пенсіям ВПО. 

внутрішнього 

переміщення. 

Соціальні послуги Закон України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 20 жовтня 

2014 року 

У стаття 7 йдеться про соціальні, 

економічні та освітні права ВПО. 

Зокрема, встановлюється зв’язок між 

реєстрацією ВПО та доступом до 

соціальних послуг (частина 3: 

Громадянин пенсійного віку, особа з 

інвалідністю, дитина з інвалідністю та 

інша особа, яка перебуває у складних 

життєвих обставинах, яких 

зареєстровано ВПО, мають право на 

отримання соціальних послуг 

відповідно до законодавства України 

за місцем реєстрації фактичного 

місця проживання такої ВПО)  

Постанова КМУ №637 «Про 

здійснення соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам» 

від 5 листопада 2014 року 

В абзаці 2 частини 1 Постанови 

зазначено, що призначення і 

продовження усіх типів соціальних 

послуг для ВПО здійснюється на 

Ці положення в повному обсязі 

застосовуються на всій 

території України. Управління 

соціального захисту населення 

вимагають довідку ВПО від осіб, 

які мають реєстрацію на НКТ, 

коли вони звертаються за 

соціальними послугами. Це 

призводить до ідентифікації та 

верифікації ВПО. Цю практику 

було припинено через епідемію 

COVID-19 в Україні та відповідні 

запобіжні заходи, вжиті 

Верховною Радою.2. 

Особи, які мають право на 

соціальні виплати та 

зареєстровані в якості 

ВПО, підпадають під 

спеціальні процедури 

перевірки. Непроходження 

перевірки призводить до 

припинення надання 

соціальних послуг. 

Більшість положень 

Постанови № 365 було 

визнано незаконними 

Київським окружним 

адміністративним судом 

рішеннями від 29 червня 

2017 року та 11 червня 

2019 року. Водночас, Уряд 

не скасував цю Постанову, 

а її окремі положення 

щодо ідентифікації 

залишаються в силі. 

Вимога надати довідку 

ВПО у випадку реєстрації 

місця проживання на НКТ 

змушує осіб, які опинилися 

в такій ситуації та хочуть 

отримати доступ до 

соціальних послуг, 

 
2 Більше інформації можна отримати в Огляді законодавства за березень 2020, підготовлений УВКБ ООН в Україні, за 
посиланням: https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/05/2020-03-Legislative-Update_UKR.pdf  

https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/05/2020-03-Legislative-Update_UKR.pdf
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основі надання довідки ВПО. 

Постановою визначено порядок 

особистої та віддаленої ідентифікації, 

а також порядок перевірки постійного 

проживання ВПО на КТ для надання 

її права на отримання соціальних 

послуг.  

Постанова КМУ №365 «Про деякі 

питання здійснення соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним 

особам» від 8 червня 2016 року  

Ця Постанова визначає порядок 

призначення та продовження всіх 

видів соціальних виплат для ВПО, а 

також Порядок здійснення контролю 

за проведенням соціальних послуг.  

Постанова зобов’язує Уряд 

розробити порядок виплати 

заборгованості щодо соціальних 

послуг для ВПО. 

реєструватися в якості 

ВПО, навіть якщо вони 

ніколи не зазнавали 

внутрішнього 

переміщення. 

Житло Тимчасове житло: 

Постанова КМУ №582 «Про 

затвердження Порядку 

формування фондів житла для 

тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб і 

Порядку надання в тимчасове 

користування житлових приміщень 

з фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо 

переміщених осіб» від 26 червня 

2019 року   

Постанова запроваджує можливість 

отримання тимчасового житла саме 

для ВПО. Вона визначає Порядок 

формування фондів житла та 

Порядок надання в тимчасове 

користування житлових приміщень з 

ВПО можуть брати участь у 

різних житлових програмах, в 

тому числі розроблених 

спеціально для цієї категорії 

населення, а також у загальних 

програмах, які поширюються на 

декілька категорій населення. 

Довідка ВПО є підтвердженням 

права на участь у цих 

програмах. У деяких випадках 

довідка ВПО обмежує 

територію, фіксуючи місце 

фактичної реєстрації 

проживання, де ВПО можуть 

подати заявку на участь у 

житловій програмі. 

Довідка ВПО надає доступ 

до житлових програм, де 

ВПО включені як категорія 

потенційних бенефіціарів. 
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фондів. У частині 8 другого Порядку 

зазначено, що до заяви додається 

копія довідки внутрішньо переміщеної 

особи про взяття на облік в Єдиній 

інформаційній базі даних про 

внутрішньо переміщених осіб. 

Важливо зазначити, що з 2021  

тимчасове житло для ВПО не 

прив’язується до місця проживання, 

зазначеного в довідці ВПО. 

Соціальне житло: 

Закон України «Про житловий 

фонд соціального призначення» 

від 12 січня 2006 року 

Це загальна програма для всіх 

вразливих категорій. ВПО також 

можуть скористатися цією 

можливістю у локаціях, зазначених у 

їхніх довідках ВПО. В абзаці 2 

частини 3 статті 13 Закону зазначено,  

що ВПО до заяви про взяття на 

соціальний квартирний облік додає 

копію довідки про взяття на облік 

ВПО. 

Програма «Доступне житло»: 

Постанова КМУ «Деякі питання 

забезпечення громадян доступним 

житлом» від 10 жовтня 2018 року  

Ця програма доступна для ВПО та 

інших категорій громадян України. 

Водночас, ВПО мають пільгові умови 

порівняно з іншими категоріями: 50% 

вартості будівництва (придбання) 

доступного житла (його стандартної 

площі) оплачує держава, а решту – 

ВПО. В абзаці 3 частини 4 статті 9 

зазначено, що ВПО отримує 
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державну підтримку для 

забезпечення доступним житлом з 

урахуванням місця проживання, 

засвідченого довідкою про взяття на 

облік ВПО. 

Пільгові кредити (іпотека):  

Постанова КМУ №451 «Питання 

надання пільгових іпотечних 

кредитів внутрішньо переміщеним 

особам за рахунок коштів гранту, 

наданих Кредитною установою для 

відбудови (KfW)» від 28 квітня 2021 

року  

Ця програма розроблена спеціально 

для ВПО. Частина 13 Постанови 

передбачає, що бенефіціар повинен 

надати довідку ВПО при зверненні за 

кредитом. 

Постанова КМУ №980 «Про 

затвердження Порядку 

використання коштів, 

передбачених у державному 

бюджеті для надання пільгового 

довгострокового державного 

кредиту внутрішньо переміщеним 

особам, учасникам проведення 

антитерористичної операції (АТО) 

та/або учасникам проведення 

операції Об’єднаних сил (ООС) на 

придбання житла» від 27 

листопада 2019 року 

Ця програма розроблена спеціально 

для ВПО. В абзаці 12 частини 12 

зазначено, що бенефіціар повинен 

надати свою довідку ВПО під час 
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подання заявки на отримання 

кредиту. 

Постанова КМУ №63 «Деякі 

питання здешевлення вартості 

іпотечних кредитів» від 27 січня 

2021 року 

Ця Постанова визначає умови, 

критерії та механізм здешевлення 

вартості іпотечних кредитів за 

рахунок фінансової державної 

підтримки позичальників іпотечних 

кредитів. Частина 4 пункту 2 визначає 

перелік осіб, які потребують 

поліпшення житлових умов, і туди 

включені ВПО. Постанова не вимагає 

надання довідки ВПО.  

Право власності Закон України №1207-VII «Про 

забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території 

України» від 15 квітня 2014 року  

За фізичними особами, незалежно від 

набуття ними статусу біженця чи 

іншого спеціального правового 

статусу, підприємствами, установами, 

організаціями зберігається право 

власності та інші речові права на 

майно, у тому числі на нерухоме 

майно, включаючи земельні ділянки, 

що знаходиться на тимчасово 

окупованій території, якщо воно 

набуте відповідно до законів України. 

Українське законодавство не 

передбачає жодних обмежень 

для ВПО щодо прав власності. 

Однак на практиці ВПО часто 

стикаються з проблемами 

оформлення права власності на 

нерухоме майно. 

ВПО стикаються з 

багатьма проблемами 

щодо захисту прав 

власності, особливо щодо 

нерухомого майна, 

покинутого в результаті 

переміщення. Однак це 

пов’язано не з довідкою 

ВПО, а, скоріше, з тим, що 

Україна наразі не має 

ефективних засобів 

регулювання 

правовідносин на НКТ. 

Працевлаштування У Конституції України від 28 червня 

1996 року та Кодексі законів про 

працю від 10 грудня 1971 року 

зазначається, що ВПО мають таке ж 

Респонденти Спільної оцінки 

потреб УВКБ ООН в Україні 3 

повідомили про один випадок, 

коли роботодавець в Києві 

Під час працевлаштування 

довідка ВПО не потрібна. 

Однак можливі випадки, 

коли така практика все 

 
3 На даний момент звіт ще не було оприлюднено  

https://zakon.rada.gov.ua/go/63-2021-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/63-2021-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/63-2021-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/63-2021-%D0%BF
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право на працевлаштування, як і інші 

громадяни України. Не може бути 

жодних привілеїв чи обмежень, 

зокрема, за політичними, релігійними 

та іншими переконаннями, етнічним 

походженням, місцем проживання, 

мовою чи іншими ознаками. 

У статті 24 Кодексу законів про працю 

перелічено усі документи, які повинна 

надавати особа під час прийому на 

роботу. Цей список не містить довідки 

ВПО. 

Законодавство України встановлює 

певні соціальні гарантії для ВПО з 

метою спрощення та полегшення 

працевлаштування: 

Згідно зі статтею 26 Кодексу законів 

про працю, роботодавець не може 

встановлювати випробувальний строк 

при прийнятті на роботу ВПО. 

Згідно зі статтею 24-1 Закону України 

«Про зайнятість населення» від 12 

липня 2012 року, ВПО можуть 

отримати компенсацію фактичних 

транспортних витрат на переїзд до 

іншої адміністративно-територіальної 

одиниці місця працевлаштування. 

Роботодавець має право на 

компенсацію витрат на 

перепідготовку та підвищення 

кваліфікації працівника у разі, якщо 

він працевлаштовує зареєстрованих 

безробітних з числа ВПО строком не 

менше ніж на дванадцять 

календарних місяців. 

Згідно зі статтею 30 Закону України 

«Про зайнятість населення» від 12 

липня 2012 року, ВПО мають право 

вимагав від особи довідку ВПО 

в процесі працевлаштування.  

одно існує, хоча це і 

протирічить 

законодавству. Це 

ілюструє дискримінацію 

ВПО у порівнянні з іншими 

категоріями населення. 

Водночас, загальна 

практика свідчить про те, 

що роботодавці в першу 

чергу цікавляться 

переважно професійними 

навичками кандидатів. 
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на одноразове отримання ваучера 

для підтримання 

конкурентоспроможності шляхом 

перепідготовки, спеціалізації, 

підвищення кваліфікації за 

професіями та спеціальностями для 

пріоритетних видів економічної 

діяльності. 

Спадкування Цивільний Кодекс від 16 січня 2003 

року 

Стаття 1269 про порядок 

оформлення свідоцтва про право на 

спадщину за законом не містить 

вимоги щодо надання довідки ВПО. 

На практиці успадкування 

майна або, наприклад, 

невиплачених пенсій померлих 

родичів НКТ є дуже складним, 

оскільки всі документи, що 

видаються де-факто «владою» 

на НКТ, не визнаються 

українським законодавством. 

Спадкування є одним із 

питань, де ВПО можуть 

зіткнутися з серйозними 

процесуальними 

ускладненнями. Водночас, 

це напряму не пов’язано 

саме з довідкою ВПО. 

Виборчі права Виборчий Кодекс від 19 грудня 

2019 року 

Кодекс забезпечує право ВПО 

голосувати на місцевих виборах. 

Перехідні положення Кодексу 

передбачають, що довідка ВПО є 

підставою для обґрунтування зміни 

виборчої адреси. 

Це правило повністю 

застосовується. Під час 

місцевих виборів 2020 року 

ВПО, які змінили виборчу 

адресу, використовували 

довідку ВПО як доказ свого 

перебування в приймаючих 

громадах.. 

Довідка ВПО допомагає 

виправдати формальність 

зміни виборчої адреси в 

приймаючій громаді на КТ, 

таким чином зберігаючи 

реєстрацію місця 

проживання на НКТ та в 

Криму. 

Банки Постанова НБУ №31 від 17 березня 

2020 року 

Відтепер жителі Автономної 

Республіки Крим та міста 

Севастополя визнаються усіма 

українськими банками і якості 

резидентів. Це означає, що 

відсутність довідки ВПО більше не є 

підставою для відмови у наданні 

банківських послуг жителям АР Крим 

та міста Севастополя. 

Деякі банки не беруть до уваги 

це рішення Нацбанку і 

продовжують вимагати від осіб 

з пропискою в Криму додаткові 

документи, зокрема довідку 

ВПО. 

Крім того, довідки ВПО 

вимагають від усіх осіб, які 

мають реєстрацію місця 

проживання на 

неконтрольованій урядом 

України території та в Криму, 

навіть якщо вони ніколи не 

Хоча законодавчих підстав 

для вимагання довідки 

ВПО немає, банки 

продовжують цю практику. 

Вони вимагають надання 

додаткових документів від 

ВПО, які звертаються за 

звичайними банківськими 

послугами. 
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Постанова КМУ №637 «Про 

здійснення соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам» 

від 5 листопада 2014 року 

В абзаці 2 частини 1 Постанови 

зазначено, що ВПО отримують пенсії 

та соціальні виплати лише через 

Ощадбанк.  

зазнавали внутрішнього 

переміщення. 

Довідка ВПО обмежує свободу 

вибору банку для отримання 

соціальних виплат та пенсій, 

прив’язуючи їх виключно до 

Ощадбанку. У зв’язку з цим 

важливо зазначити, що 

нещодавно Ощадбанк 

продовжив термін дії платіжних 

карток ВПО – до 1 січня 2022 

року. 

У березні 2021 року Норвезькою 

радою у справах біженців було 

надіслано листа до НБУ з 

метою отримання роз' яснення 

щодо безперешкодного доступу 

громадян України, що мають 

місце реєстрації на 

непідконтрольних Уряду 

України територіях Донецької та 

Луганської областей, до 

банківських послуг. У своїй 

відповіді НБУ зазначив, що 

надання банками послуг 

громадянам України, що мають 

місце реєстрації на 

непідконтрольних Уряду Україні 

територіях Донецької та 

Луганської областей, 

здійснюються на загальних 

підставах відповідно до 

законодавства України, однак 

на практиці це не реалізується. 

Індивідуальне 

підприємництво 

Закон України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 20 жовтня 

2014 року 

Це правило застосовується у 

повній мірі. Жодних 

повідомлень про його 

незастосування не було. 

Довідка ВПО дає 

можливість 

використовувати спрощену 

процедуру реєстрації в 

якості фізичної особи-
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У частині 5 статті 7 зазначено, що 

припинення самозайнятості ВПО 

здійснюється за її заявою та 

спрощеною процедурою на підставі 

довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи. У 

частині 6 статті 7 зазначено, що 

реєстрація ВПО юридичної особи або 

реєстрація фізичної особи - 

підприємця здійснюється за її заявою 

та спрощеною процедурою на 

підставі довідки ВПО. 

підприємця. Однак це 

може прив’язати ВПО до 

локацій, зазначених у їхніх 

довідках ВПО, або змусити 

їх перереєструватися в 

новій локації у разі 

подальшого поселення в 

іншому місці країни, щоб 

спростити подання 

звітності. 

Освітні установи Дитячі садочки:  

Постанова КМУ №86 «Про 

внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 

березня 2003 р. № 305» від 27 січня 

2021 року 

Постанова зазначає, що діти з числа 

ВПО мають право на першочергове 

зарахування до закладів дошкільної 

освіти. 

Школи:  

Постанова КМУ №684 «Про 

затвердження Порядку ведення 

обліку дітей шкільного віку та 

учнів» від 13 вересня 2017  

В Україні діти навчаються в школах за 

місцем реєстрації. Довідка ВПО 

використовується для підтвердження 

перебування в локації, де планує 

навчатися в школі дитина, яка має 

реєстрацію на НКТ або в Криму. 

Вищі навчальні заклади: 

У 2021 році ВПО, які вступають 

до вищих навчальних закладів і 

оплачують навчання за власні 

кошти, можуть бути переведені 

на форму навчання за бюджетні 

кошти. Для підтвердження 

факту внутрішнього 

переміщення вони мають 

надати довідку ВПО. 

Довідка ВПО не вимагалася під 

час вступної кампанії 2021 року 

для випускників шкіл з НКТ, 

Криму та уздовж лінії 

розмежування. 

Водночас, практика 

відрізняється від теорії. Доступ 

до безкоштовного харчування 

не є автоматичним: у деяких 

місцях це потрібно узгоджувати 

з місцевою владою (так 

відбулося, наприклад, в Ірпіні 

(Київська область)). 

Такий підхід може 

призвести до позитивної 

дискримінації ВПО. 

Пріоритетний доступ до 

дитячих садків має 

значення для осіб, які 

перемістилися нещодавно, 

але не для тих, хто 

народився після 

внутрішнього переміщення 

батьків в приймаючі 

громади на КТ. 

Доступ до безкоштовного 

харчування як додаткової 

переваги реєстрації в 

якості ВПО не допомагає 

припинити внутрішнє 

переміщення, а навпаки, 

подовжує його. Крім того, 

це може створити 

дисбаланс у пільгах у 

порівнянні з іншими 

категоріями громадян 

України і тим самим 

підвищити напруженість 

серед економічно 
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Закон України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 20 жовтня 

2014 року 

У частині 9 статті 7 Закону 

зазначається, що взята на облік ВПО 

має право на продовження здобуття 

певного освітнього рівня на території 

інших регіонів України за рахунок 

коштів державного бюджету або 

інших джерел фінансування. 

Безкоштовне харчування: 

Закон України №474-IX «Про 

внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення 

безкоштовним харчуванням дітей 

внутрішньо переміщених осіб» від 

16 січня 2020 року 

Діти ВПО мають право на 

безкоштовне харчування у всіх типах 

навчальних закладів (дитсадки, 

школи, коледжі та університети). Цим 

Законом було внесено відповідні 

зміни до статті 7 Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» від 20 

жовтня 2014 року. 

вразливого та 

переміщеного населення. 

Заклади охорони 

здоров’я 

Закон України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 20 жовтня 

2014 року 

Частина 1 статті 9 визначає, що ВПО 

має право на надання необхідної 

медичної допомоги в державних та 

комунальних закладах охорони 

здоров’я. Частина 2 статті 11 

стверджує, що Міністерство охорони 

При зверненні до закладів 

охорони здоров’я ВПО надають 

довідки ВПО, що підтверджують 

фактичне місце проживання. 

Про це йдеться в офіційних 

роз’ясненнях міністра юстиції 

щодо доступу ВПО до 

безкоштовних закладів охорони 

здоров’я. Однак практика буває 

іншою: наприклад, в Одесі 

Враховуючи, що 

нещодавня реформа 

системи охорони здоров’я 

ґрунтується на вільному 

виборі лікарів за місцем 

перебування особи, у 

таких випадках не повинно 

бути вимоги надавати 

довідку ВПО. 



  

14 

здоров’я забезпечує організацію 

надання медичної допомоги та 

медичного обслуговування за місцем 

фактичного перебування ВПО. 

станом на липень 2021 року 

довідка ВПО не вимагається. 

Компенсація Згідно з Постановою КМУ №767 

«Питання виплати грошової 

компенсації постраждалим, 

житлові будинки (квартири) яких 

зруйновано внаслідок 

надзвичайної ситуації воєнного 

характеру, спричиненої збройною 

агресією Російської Федерації» від 

2 вересня 2020 року, довідка ВПО не 

вимагається для отримання 

компенсації за зруйноване житло.  

Комісії з розгляду питань, 

пов’язаних з наданням грошової 

компенсації не вимагають 

довідку ВПО.  

 

Свобода 

пересування  

Згідно з Постановою КМУ №815 

«Про затвердження Порядку в’їзду 

осіб, переміщення товарів на 

тимчасово окуповані території у 

Донецькій та Луганській областях і 

виїзду осіб, переміщення товарів з 

таких територій» від 17 липня 2019 

року та Постановою КМУ №367 

«Про затвердження Порядку в’їзду 

на тимчасово окуповану територію 

України та виїзду з неї» від 4 

червня 2015 року, довідка ВПО не 

вимагається. 

 

Респонденти Спільної оцінки 

потреб УВКБ ООН в Україні 

повідомили про два випадки, 

коли під час перетину КПВВ в 

Донецькій області від них 

вимагали довідку ВПО. Однак, 

схоже, це не є широко 

поширеною практикою. 

 

 

Висновки: 

• Попри те, що довідка ВПО не потрібна для доступу до більшості послуг, практика 

показує, що випадки, коли довідка ВПО насправді вимагається, особливо замість 

документів про реєстрацію місця проживання, все ще трапляються доволі часто. 
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• Недостатній обсяг адресної допомоги ВПО: він не відповідає поточним потребам 

ВПО. Така допомога не є довгостроковим рішенням для ВПО та не сприяє інтеграції 

до приймаючих громад. 

• Прив'язка до реєстрації місця проживання: це змушує всіх осіб, які мають реєстрацію 

місця проживання на НКТ та в Криму, включаючи осіб, які ніколи не стикалися з 

внутрішнім переміщенням і переїхали на КТ до початку конфлікту, реєструватися в 

якості ВПО. Це впливає на статистику ВПО, оскільки остання в результаті містить 

"несправжніх" ВПО, а державою виділяються відповідні кошти на їх підтримку. 

• Довідка ВПО відіграє позитивну роль у доступі до адресної допомоги ВПО, житлових 

програм та виборчих прав. Довідка ВПО також дає певні переваги в процесі 

працевлаштування. 

• Негативні наслідки довідки ВПО: 

✓ додаткові процедури перевірки та ідентифікації отримувачів пенсій та 

соціальних виплат, не пов'язаних із внутрішнім переміщенням 

✓ довідка ВПО – додатковий документ для отримання доступу до звичайних 

державних послуг (банків, закладів охорони здоров’я тощо) 

✓ ризики позитивної дискримінації у доступі до освіти, працевлаштування  

Рекомендації: 

• Адвокатувати перерахунок адресної допомоги ВПО, щоб пристосувати її до 

потреб ВПО та з метою пошуку довгострокових рішень для припинення 

внутрішнього переміщення 

• Адвокатувати остаточне скасування Постанови КМУ №365 

• Адвокатувати відв’язування доступу до пенсій, соціальних виплат, дошкільної, 

початкової та середньої освіти, можливостей працевлаштування від реєстрації 

ВПО 

• Залишити довідку ВПО для доступу до послуг та пільг, пов'язаних з внутрішнім 

переміщенням: адресна допомога ВПО, житлові рішення та виборчі права. 

• Підвищити рівень обізнаності серед установ, щоб уникнути ситуацій, коли довідка 

ВПО вимагається там, де цього не повинно бути, зокрема, у банках. 

 


