
Права внутрішньо переміщених осіб, передбачені статтями 6-9 Закону України “Про 

забезпечення прав і і свобод внутрішньо переміщених осіб” 
 

  Оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 

України, внутрішньо переміщених осіб здійснює центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), за місцем фактичного 

проживання внутрішньо переміщеної особи. Забезпечення реалізації прав зареєстрованих 

внутрішньо переміщених осіб на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту. Для взятої на облік внутрішньо 

переміщеної особи реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності, на отримання соціальних послуг здійснюється відповідно 

до законодавства України. Перереєстрація безробітних, яких у подальшому було 

зареєстровано як внутрішньо переміщені особи, здійснюється державною службою 

зайнятості за місцем перебування фактичного проживання особи у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України.  

 Україна вживає всіх можливих заходів, спрямованих на розв’язання проблем, 

пов’язаних із соціальним захистом, зокрема відновленням усіх соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам. Громадянин пенсійного віку, особа з інвалідністю, дитина-

інвалід та інша особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, яких зареєстровано 

внутрішньо переміщеними особами, мають право на отримання соціальних послуг 

відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання 

такої внутрішньо переміщеної особи. Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена 

особа, яка звільнилася з роботи (припинила інший вид зайнятості), за відсутності документів, 

що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), періоди трудової діяльності та 

страхового стажу, реєструється як безробітна та отримує допомогу по безробіттю, соціальні 

та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок 

безробіття відповідно до чинного законодавства.                                                                     

 Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка не звільнилася з 

роботи (не припинила інший вид зайнятості), у разі неможливості продовження роботи 

(іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання, для набуття статусу безробітного 

та отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг за загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням на випадок безробіття може припинити трудові 

відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником 

трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана 

роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви). 

Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, 

необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що 

застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди 

трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю цим 

особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством України на 

випадок безробіття. Припинення самозайнятості внутрішньо переміщеної особи 

здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за 

звичайної процедури) за місцем фактичного проживання такої особи у відповідному 

територіальному органі державної виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

міграції (імміграції та еміграції), на підставі довідки про взяття на облік із відміткою про 

реєстрацію. Реєстрація внутрішньо переміщеною особою юридичної особи (за умов її 

входження до складу засновників такої юридичної особи) або реєстрація такою внутрішньо 

переміщеною особою фізичної особи - підприємця здійснюється за її заявою та спрощеною 

процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за місцем фактичного 

проживання такої особи у відповідному територіальному органі, уповноваженому 

здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на 



підставі довідки про взяття на облік із відміткою про її реєстрацію територіальним 

підрозділом органу державної виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

міграції (імміграції та еміграції). Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена 

особа має право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, на одержання 

реабілітаційних послуг відповідно до законодавства за місцем перебування.                            

 Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, надання реабілітаційних 

послуг здійснюється за наявності необхідних документів, що підтверджують право на ці 

послуги та засоби, а у разі їх відсутності - за даними Централізованого банку даних з 

проблем інвалідності (для осіб, які звертаються повторно) та індивідуальної програми 

реабілітації інваліда, дитини-інваліда в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. Зареєстрована (взята на облік) внутрішньо переміщена особа має право на 

продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за 

рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування. Порядок фінансування 

навчання категорії осіб, які були зараховані у навчальні заклади на територіях, де виникли 

обставини, зазначені у статті 1 цього Закону, на навчання за рахунок коштів державного 

бюджету, встановлюється Кабінетом Міністрів України.                                                            

  

 Внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах Президента 

України, народних депутатів України, місцевих виборах та референдумах шляхом зміни 

місця голосування без зміни виборчої адреси згідно з частиною третьою статті 7 Закону 

України "Про Державний реєстр виборців". 

 

 Внутрішньо переміщена особа має право на: 

безпечні умови життя і здоров’я; достовірну інформацію про наявність загрози для 

життя та здоров’я на території її покинутого місця проживання, а також місця її тимчасового 

поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і свобод; створення 

належних умов для її постійного чи тимчасового проживання; забезпечення органами 

державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного 

права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості 

комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи; для багатодітних сімей, інвалідів, осіб похилого віку цей термін може 

бути продовжено; сприяння у переміщенні її рухомого майна; сприяння у поверненні на 

попереднє постійне місце проживання; забезпечення лікарськими засобами у випадках та 

порядку, визначених законодавством; надання необхідної медичної допомоги в державних та 

комунальних закладах охорони здоров’я; влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні 

навчальні заклади; отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування; 

проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів 

цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування; безкоштовний проїзд 

для повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського 

транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення; отримання 

гуманітарної та благодійної допомоги; інші права, визначені Конституцією та законами 

України. 

  Внутрішньо переміщена особа зобов’язана: 

 дотримуватися Конституції та законів України, інших актів законодавства; 

повідомляти про фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи найближчий 

територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), протягом 10 днів; повідомляти про зміну 

фактичного місця проживання або про повернення до покинутого місця проживання 

протягом 10 днів; у разі виявлення подання внутрішньо переміщеною особою завідомо 

неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік відшкодувати фактичні 

витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів у результаті реалізації прав, 



передбачених цим Законом; один раз на шість місяців з’являтися до відповідного 

структурного підрозділу уповноваженого органу міграційної політики. 

Внутрішньо переміщена особа зобов’язана виконувати інші обов’язки, визначені 

Конституцією та законами України. 
      

Для отримання   додаткової інформації  звертайтеся за тел.:(063) 730 84 39. 

 

 

 

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

 


