
Як отримати довідку внутрішньо переміщеної особи під час дії воєнного стану 

Постановою Кабінету міністрів України від 13.03.2022 року № 269 внесені 
зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи ( далі - ВПО), який затверджено постановою КМУ від 01.10.2014 
№ 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб". 
Відповідно до цих змін, громадяни України, які вимушено покинули своє житло 
через бойові дії, можуть отримати довідку, яка підтверджує факт внутрішнього 
переміщення і взяття на облік ВПО. 
 

❓ Хто має право отримати довідку ВПО ❓ 
 

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 06.03.2022 р. № 204 - р  ( у 
редакції згідно із розпорядженням КМУ від 11.03.2022 р. № 213 - р), затвердженно 
Перелік адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається 
допомога застрахованим особам в рамках Програми “єПідтримка”. 
Отже, на отримання довідки мають право громадяни, які після введення Указом 
Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в 
Україні” воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної 
одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена у Переліку : 

 

Волинська область 

Дніпропетровська область 

Донецька область 

Житомирська область 

Запорізька область 

Київська область 

м. Київ 

Луганська область 

Миколаївська область 

Одеська область 

Сумська область 

Харківська область 

Херсонська область 

Чернігівська область 
 
 
 
 
 
 
 



❓ Куди у м. Дніпрі звертатися для отримання довідки ВПО❓ 
 

Для отримання довідки особа може звернутися до :  
✅Лівобережного, Правобережного або Центрального управління соціального 
захисту населення Дніпровської міської ради ( у залежності від района міста), 
 
✅онлайн через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі — Портал 
Дія) за технічної можливості 
 

Для включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 
переміщених осіб та отримання відповідної довідки громадянам необхідно подати 
до управління за місцем перебування заяву та документи, передбачені п. 4 Порядку  
оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи 
(ПКМУ від 01.10.2014 № 509) 
 

Електронна форма довідки може формуватися засобами Єдиної інформаційної 
бази даних про внутрішньо переміщених осіб та Порталу Дія і передається в 
мобільний додаток Порталу Дія внутрішньо переміщеної особи за її запитом 
шляхом використання інформації, наявної в Єдиній інформаційній базі даних про 
внутрішньо переміщених осіб та переданої до Порталу Дія з дотриманням вимог 
законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних даних. 
 
 
 

 Телефони управлінь соціального захисту населення 
Дніпровської міської ради для отримання консультації щодо видачі довідки 

ВПО  
 

Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:  

Амур - Нижньодніпровський район: вул. Радистів,8       093-707-47-00 

Індустріальний район: пр. Петра Калнишевського,55     098-246-14-92 

Самарський район: вул. 20-ти річча Перемоги,51            066-717-67-04 
 

Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:  

Новокодацький район: вул. Трудова,1-А -           063-343-48-04 

Чечелівський район: вул. Уральська,5 -                            063-343-47-27 
 

Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради:  

Соборний район: пр. Героїв,40                     097-385-60-19,     095-510-26-50 

Центральний район: вул. Володимира Антоновича,30/32       095-192-96-81 

Шевченківський район: пр. Богдана Хмельницького,116-А   066-482-31-49 


