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ДОВІДКА ВПО: ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ

Ця інфографіка стала можливою в рамках програми «Єднання заради дії», що впроваджується IREX разом з Благодійною організацією 
«Благодійний фонд «СТАБІЛІЗЕЙШЕН СУППОРТ СЕРВІСЕЗ» та за підтримки Державного департаменту США.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ СЛІД ПІДГОТУВАТИ?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2022-п#Text. 

ХТО МОЖЕ ЗВЕРНУТИСЯ?
Громадяни_ки України, які перемістилися з Волинської, Дніпропетровської, Донецької, 
Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, 
Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва.

Довідку внутрішньо переміщеної особи (Довідку ВПО) можна отримати 
навіть якщо людина переміщується в межах однієї області, тобто з тієї частини 
де йдуть активні бойові дії в іншу територіальну громаду, де безпечно.

КУДИ МОЖНА ЗВЕРНУТИСЯ?
Центри надання адміністративних 
послуг (ЦНАПи).
Виконавчі органи місцевої ради             
(в тому числі старости).
Департамент соціального захисту 
населення місцевої державної 
адміністрації.
Портал та мобільний застосунок ДІЯ.

Документ, що посвідчує особу 
(паспорт).

Індивідуальний податковий номер 
(РНОКПП).

Свідоцтво про народження                        
(для дитини).

На місці Вам потрібно заповнити заяву, в якій вказати персональні дані, останнє місце 
проживання/реєстрації та фактичне місце проживання, а також номер банківського 
рахунку* за стандартами IBAN.
* Звертаємо Вашу увагу, що банківський рахунок має бути або «єПідтримка», або «для 
соціальних виплат».

ЩО ДАЄ РЕЄСТРАЦІЯ В ЯКОСТІ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ ?
Офіційну соціальну допомогу від держави, яка наразі складає для ВПО щомісячно 
2000 грн на дорослого та 3000 грн на дітину і людину з інвалідністю. Крім того, 
для ВПО спрощується процедура отримання пенсій та інших соціальних виплат, які 
людина отримувала раніше.
Підвищується шанс отримати гарну роботу, оскільки держава виплачуватиме 
роботодавцям компенсацію в розмірі 6500 грн за кожного працевлаштованого 
ВПО, а люди, які безкоштовно прихистили у своїй квартирі переселенців, зможуть 
отримувати щомісячну компенсацію на сплату комунальних послуг в розмірі               
450 грн на людину.
Держава та місцева влада розумітимуть справжню ситуацію з кількістю 
переселенців в кожному регіоні, їх «соціальний портрет», та  матимуть можливість 
в повному обсязі реагувати на потреби ВПО в кожній територіальній громаді.
Інформація про кількість ВПО в Україні є важливим елементом зовнішньої       
політики держави, зокрема під час запиту міжнародної гуманітарної допомоги, 
доказу злочинних діянь в міжнародних судових органах, перемовинах з іншими 
державами тощо.

ДЕТАЛІ ТУТ:  Постанова Кабінету Міністрів України № 332 від 20 березня 2022 року.


