Залишили свої домівки внаслідок війни?
Допомога поруч!
Корисна інформація та перші кроки
Довідка ВПО

Якщо ви вимушено залишили свій дім, але не перетнули державний
кордон України, станьте на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

За новим місцем проживання зверніться до:

Навіть якщо ви перемістилися у межах одного населеного пункту,
району, області — ви можете отримати довідку ВПО.

органу соцзахисту населення
або

На кожну дитину потрібно оформити окрему довідку ВПО.

уповноваженої особи у виконкомі місцевої ради
або
центру надання адміністративних
послуг (ЦНАП)
або
подайте заяву через застосунок «Дія»

§

Постанова Кабінету Міністрів України
№ 509 «Про облік внутрішньо
переміщених осіб»

Довідка ВПО потрібна для:
отримання фінансової допомоги на проживання;
переоформлення соціальних виплат, пенсії;
отримання безкоштовних освітніх, медичних, соціальних, психологічних,
юридичних послуг;
отримання гуманітарної допомоги від міжнародних і громадських
організацій;
компенсації витрат на проживання власникам житла, які безкоштовно
поселили ВПО;
компенсації роботодавцям, які працевлаштували ВПО;
участі в різноманітних програмах, зокрема щодо тимчасового житла,
безкоштовних курсів тощо.

Соціальна допомога

Житло
Знайти житло можна:

Інформація про соціальну
допомогу постраждалим від війни
groshi.edopomoga.gov.ua

Розмір допомоги на проживання
від Уряду України: 2 000 грн на
дорослого та 3 000 грн на дитину
та особу з інвалідністю.

за програмою Офісу
Президента, Мінцифри
та Укрзалізниці
«Там, де вас чекають»
cutt.ly/wHc7Ylj

Для отримання допомоги:

звернувшись до місцевої влади
в громаді, до якої ви
переселилися

1 оформіть довідку ВПО;
2 подайте заяву про допомогу,

якщо ваше житло зруйноване
чи пошкоджене або якщо ви
перемістилися з цих громад.

через сайт
prykhystok.gov.ua
звернувшись до волонтерів

Безоплатна правова
допомога

§

Перелік громад, мешканці яких мають
право отримувати грошову допомогу
на проживання у разі переміщення
map.edopomoga.gov.ua
Постанова Кабінету Міністрів України
№ 332 «Деякі питання виплати
допомоги на проживання внутрішньо
переміщеним особам»

Гарячі лінії
Уповноважений ВРУ з прав людини 0 800 501 720
ГО «Донбас СОС» 0 800 309 110

ВПО мають право на:
консультації та роз'яснення
з правових питань;
здійснення представництва
інтересів у судах;
інші правові послуги.

vplyv.org.ua

Отримайте консультацію
юриста за безкоштовним
номером

0 800 213 103

БФ «Восток SOS» (095) 374 82 70
БФ «Право на захист» (068) 507 50 90, (099) 507 50 90
Представництво Управління Верховного комісара Організації
Обʼєднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) 0 800 307 711
Міжнародна організація «Людина в біді» 0 800 210 160
(безкоштовна психологічна допомога)

Проєкт Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні:
розробки тривалих рішень. Фаза ІІ»

