
Реєстрація місця проживання внутрішньо переміщеної особи 
 

 Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує місце 

проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підстав, зазначених у 

статті 1 Закону. 

 Територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), проставляє у довідці про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відмітку про реєстрацію місця 

проживання, в якій зазначається: адреса фактичного проживання, за якою внутрішньо 

переміщеній особі може бути вручено офіційну кореспонденцію (місце фактичного 

проживання); або адреса структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з 

питань соціального захисту населення; або адреса територіального підрозділу 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції 

(імміграції та еміграції).                                      При цьому відмітка про реєстрацію місця 

проживання внутрішньо переміщеної особи не вноситься до її паспортного документа. У 

випадку зміни фактичного місця проживання внутрішньо переміщена особа повідомляє 

про це у найближчий територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), протягом 10 днів. 

Уповноважена особа територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), вносить відомості 

про фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи до Єдиної інформаційної 

бази даних про внутрішньо переміщених осіб.  Реєстрація або перереєстрація місця 

проживання внутрішньо переміщеної особи здійснюється територіальними підрозділами 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції 

(імміграції та еміграції), є безкоштовною та не передбачає сплати суми державного мита, 

інших платежів та зборів.                                 Органи державної виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування України, їх посадові та службові особи, підприємства, 

установи та організації будь-яких організаційно-правових форм чи відносин власності для 

забезпечення реєстрації та надання місця проживання внутрішньо переміщеної особи, 

крім паспортного документа, не вправі вимагати довідки або будь-які інші документи, що 

мають видаватися на території, яку внутрішньо переміщена особа покинула. У разі 

необхідності перевірки окремих відомостей про особу органи державної виконавчої влади 

та органи місцевого самоврядування України, їх посадові та службові особи мають право 

безоплатно користуватися відомостями відповідних державних реєстрів (у тому числі - з 

Державного реєстру виборців), а у разі обробки персональних даних про таких осіб після 

отримання від них заяв про згоду на доступ та обробку персональних даних відповідно до 

положень Закону України "Про захист персональних даних". 

Закон України  «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 
 

 


