
ПРАВА ТА ПІЛЬГИ ВПО. ОСВІТА. РОБОТА

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.

ПРАВО НА ОСВІТУ

Відповідно до Закону України «Про освіту», всі учні обов’язково мають здобувати загальну 
середню освіту. Зарахування дітей з-поміж ВПО до шкільних та дошкільних закладів освіти 
відбувається в загальному порядку.
Дитина з-поміж ВПО може здобувати освіту за дистанційною формою в закладі освіти, в 
якому навчалася раніше, навіть якщо заклад освіти фізично було зруйновано – він все одно 
може організовувати дистанційне навчання.

Якщо дистанційне навчання у закладі освіти не здійснюється, дитина може продовжити навчання в 
іншому закладі освіти на території України.

Що для цього потрібно?
Один із батьків, опікунів чи інших законних представників, родичів повинен подати до 
закладу освіти відповідну заяву про зарахування (її скановану копію чи фотокопію). Для 
зарахування до закладу освіти в Україні не потрібна довідка ВПО.

Заява подається будь-яким способом: особисто або електронною поштою, через месенджер або 
іншим зручним способом для заявника.
Якщо у законних представників наявне свідоцтво про народження дитини та свідоцтво її навчальних 
досягнень – бажано додати скановані копії чи фотокопії цих документів до заяви.

Щоб зарахувати переміщену дитину до першого класу, до заяви додається:
     копія та оригінал свідоцтва про народження або документ, що посвідчує її особу;
     оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/о.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, що відсутність оригіналів або копій свідоцтва про народження, медичної довідки не є 
підставою для відмови у зарахуванні до 1 класу. Але довідка за формою № 086-1/о обов’язково має 
бути надана до початку навчального року. 

Діти які перемістилися за кордон можуть поєднувати навчання – дистанційно в українському закладі 
освіти та у закладі освіти країни перебування.

Для ВПО діє спрощена процедура 
реєстрації як безробітних. 

ВПО можуть звернутися до територіальних 
підрозділів центру зайнятості за новим 
місцем перебування, де людину поставлять

 на облік і підшукають роботу відповідно до знань, 
спеціальності та досвіду.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: за потреби у перекваліфікації 
або додатковому навчанні Вам допоможуть 
місцеві заклади профтехосвіти.

Соціальною підтримкою безробітних громадян та 
організацією їх працевлаштування займається 
Державна служба зайнятості. Щоб отримати 
допомогу, необхідно звернутись із заявою до центру 
зайнятості за новим місцем перебування. Або 
зробити це через Портал Дія.

https://eo.gov.ua/osvita-pid-chas-voyennoho-stanu-30-zapytan-ta-vidpovidey/2022/04/18/Деталі: офіційний сайт Освітнього омбудсмена України

ПРАВО НА РОБОТУ ДОПОМОГA ПО БЕЗРОБІТТЮ

У БЕЗПЕЧНИХ РЕГІОНАХ:
Зареєструватися 
через портал Дія. https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=14qd4APq5iu-pCebH-hbmpyclTLQpz9Ve&ll=48.879267197322335%2C31.20682397034939&z=6

НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ АБО НА ТЕРИТОРІЇ, ДЕ ВЕДУТЬСЯ БОЙОВІ ДІЇ:

Зареєструватися 
через портал Дія. 

Заповнити 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqvBDZSSWT
fLb2e6SgZFEUsfUPtt_hPWmd3cKIU559jpEZDg/viewform https://chatbot.page/oZBkH-

inbox@es.dcz.gov.ua ! Обов’язкова тема листа «реєстрація + ПІБ» . 

 0 800 509 966
Гаряча лінія Державного центру зайнятості:

ВАЖЛИВО!  Надсилати файли, не архівуючи.

Завантажити та роздрукувати заяви. 
Заповнені й підписані документи сфотографувати 
та відправити на пошту.

Звернутися особисто до 
найближчого центру зайнятості, 
що працює (перелік – на мапі). 
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