МОН звернулося до навчальних закладів з проханням
сприяти батькам учнів, які переїхали із зони АТО, у
вирішенніпитань щодо зарахування дітей до закладів
освіти, а також:
• у разі відсутності свідоцтва про народження дитини
сприяти батькам у його подальшому поновленні у
встановленому законодавством порядку;
• у разі відсутності особової справи учня, документів
про рівень його навчальних досягнень, медичної
картки після зарахування учня (вихованця)
направляти письмовий запит до місця його
попереднього навчання з проханням про їх
надання.
Переведення учнів, які навчалися за державним
замовленням, можуть бути здійснені на бюджетні
місця, в тому числі за рахунок перерозподілу тих, які
звільнилися після відрахувань учнів з різних причин.
Якщо такі місця відсутні, то допускається використання
вакантних місць з інших професій (спеціальностей) з
професійної підготовки робітничих кадрів та молодших
спеціалістів у професійно-технічних навчальних
закладах, що фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету (відповіднодо листа МОН від
24.03.2014 № 1/9-171).

а також матеріали Дорожньої карти для осіб, переміщених в
межах країни, розробленої Міністерством соціальної політики
України, в рамках Проекту ПРООН «Підтримка реформи
соціального сектору в Україні».

www.ua.undp.org
www.rada.org.ua
www.mlsp.org.ua
www.sos.naiu.org.ua
www.svitppt.com.ua
www.donbasssos.org
www.vpo.gov.ua

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

+38(044) 227-28-36
+38(050) 338-97-12
Call-центр Національної Асамблеї інвалідів
України для людей з інвалідністю та членів їх
сімей, переміщених із зони АТО:

В підготовці брошури використані матеріали з сайтів:

Для безкоштовного розповсюдження

www.sos.naiu.org.ua

Дізнайтесь більше про свої права

Вам потрібна допомога?

E-maіl: ofﬁce@naiu.org.ua
www.naiu.org.ua

(044)279-61-82
Телефакс: (044)279-61-74
Телефон:

01030, м. Київ,
вул. Рейтарська , 8/5А, к. 110

з 09:00 до 18:00, безкоштовно

(044) 481-32-15
Міністерства освіти і науки України

Адреса:

www.sos.naiu.org.ua
ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ІЗ ЗОНИ

АТО

ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН,

ВГО «Національна Асамблея інвалідів України»

«РЯТУЙМО РАЗОМ!»
БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА

При собі мати такі документи:
• паспорт
• свідоцтво про народження дитини
• документи про освіту (за наявності)
З питань прийому, зарахування, переведення до
дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та
вищих навчальних закладів звертатися:
– до місцевого органу управління освітою
(при облдержадміністраціях) за місцем перебування
– до навчального закладу за місцем перебування

www.naiu.org.ua

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН
В УКРАЇНІ

НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ

ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦІЇ
В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЯ З ПИТАНЬ ОСВІТИ
ХТО МОЖЕ ВВАЖАТИСЬ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЮ ОСОБОЮ (ВПО)
Відповідно до Закону України № 1706-VII
«Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб».
Внутрішньо переміщеною особою (ВПО) є громадянин
України, який постійно проживає в Україні, якого
змусили, або який самостійно покинув своє місце
проживання у результаті або з метою уникнення
негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової
окупації, повсюдних проявів насильства, масових
порушень прав людини та надзвичайних ситуацій
природного чи техногенного характеру.
Факт внутрішнього переміщення підтверджується
довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи.

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОВІДКИ
ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ
ВПО має особисто звернутися до найближчої установи
з питань соціального захисту населення із заявою.
Дати згоду на обробку, використання, зберігання його
персональних даних відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних».
Разом із заявою громадянин України пред’являє
паспорт громадянина України або інший документ, що
посвідчує особу.
Термін дії - 6 місяців з моменту її видачі.
Довідка видається у день подання заяви.
У разі втрати або псування довідки замість неї
безоплатно видається дублікат на підставі заяви.

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ
Довідка про взяття на облік ВПО засвідчує місце
проживання. Територіальний підрозділ центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері міграції (імміграції та еміграції),
проставляє у довідці про взяття на облік ВПО відмітку
про реєстрацію місця проживання, в якій зазначається:
1) адреса фактичного проживання; або
2) адреса установи з питань соціального захисту
населення;
3) адреса територіального підрозділу центрального

органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері міграції .
При цьому відмітка про реєстрацію місця проживання
ВПО не вноситься до її паспортного документа.

ЯКИМ ЧИНОМ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОБЛІК
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
До Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо
переміщених осіб вносяться такі відомості про
внутрішньо переміщену особу:
 прізвище, ім’я, по батькові, громадянство;
 дата та місце народження;
 стать;
 документ, що посвідчує особу;
 номер довідки, дата її видачі та назва органу, що її
видав;
 відомості про останнє зареєстроване місце
проживання ВПО, та її фактичне місце перебування;
 адреса, за якою з внутрішньо переміщеною особою
може вестися офіційне листування або вручення
офіційної кореспонденції, та номер телефону;
 відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та
інші потреби ВПО, стан їх забезпечення;
 відомості про виплачені особі грошові кошти.

ОБОВ’ЯЗКИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ
1) дотримуватися Конституції та законів України, інших
актів законодавства;
2) протягом 10 днів повідомляти про фактичне місце
проживання найближчий територіальний підрозділ
центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері міграції;
3) протягом 10 днів повідомляти про зміну фактичного
місця проживання або про повернення до покинутого
місця проживання;
4) у разі виявлення подання ВПО 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;
5) 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.

ЯКІ ПРАВА МАЄ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНА ОСОБА
ВПО має право на:
1. безпечні умови життя і здоров’я;
2. 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;
3. створення належних умов для її постійного чи
тимчасового проживання;
4. 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, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей
термін може бути продовжено;
5. сприяння у переміщенні її рухомого майна;
6. сприяння у поверненні на попереднє постійне місце
проживання;
7. забезпечення лікарськими засобами у випадках та
порядку, визначених законодавством;
8. надання необхідної медичної допомоги в державних
та комунальних закладах охорони здоров’я;
9. влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади;
10. отримання соціальних та адміністративних послуг
за місцем перебування;
11. проведення державної реєстрації актів цивільного
стану, внесення змін до актових записів цивільного
стану, їх поновлення та анулювання за місцем
перебування;
12. безкоштовний проїзд для повернення до свого
покинутого постійного місця проживання у всіх
видах громадського транспорту;
13. отримання гуманітарної та благодійної допомоги;
14. інші права, визначені Конституцією та законами
України.
(Відповідно до статті 9 Закону України № 1706-VII
«Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб»)

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА
Для ОТРИМАННЯ усіх видів державної соціальної підтримки
(пенсії, допомоги) слід звертатися до найближчої установи
соціального захисту населення.
При собі мати такі ДОКУМЕНТИ (за наявності):
• паспорт
• посвідчення отримувача пенсії, допомоги,пільговика
• довідка про присвоєння ідентифікаційного коду
Щомісячна адресна допомога на покриття витрат на
проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг,
надається за письмовою заявою довільної форми ВПО, взятої
на облік органом соціального захисту за фактичним місцем
проживання на строк до зняття з обліку, але не більше шести
місяців. Сума допомоги не перевищує 2400 грн. на сім’ю (442
грн. на працездатну особу, 884 грн. на дитину, пенсіонера чи
людини з інвалідністю) і переказується на банківські рахунки.
Щомісячна адресна допомога не призначається, якщо
члени сім’ї ВПО є власниками житлових приміщень на іншій
території, двох і більше транспортних засобів (крім пільгових
або таких, що експлуатуються понад 10 років), або депозитів на
суму більше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Сума допомоги зменшується на 50% через два місяці, якщо
працездатна особа фактично не працює після призначення
допомоги (Постанова КМУ № 505 від 01.10.2014р.).

КУДИ НЕОБХІДНО ЗВЕРТАТИСЯ ПЕНСІОНЕРАМ
ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ВИПЛАТИ ПЕНСІЇ
ЗА МІСЦЕМ ФАКТИЧНОГО ПЕРЕБУВАННЯ
(ПРОЖИВАННЯ)
1. Стати на облік як внутрішньо переміщена особа.
2. Для продовження виплати пенсії після переїзду необхідно
особисто звернутися до управління Пенсійного фонду
України в районі (місті, районі у місті), де пенсіонер фактично
перебуває (проживає).
Надати заяву про запит пенсійної справи та довідку про
взяття на облік. Додати копії документів, що посвідчують
особу пенсіонера (паспорт та пенсійне посвідчення), а також
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за
наявності).
За даними електронної пенсійної справи, виплата пенсії
проводиться з місяця, наступного за місяцем припинення її
виплати за попереднім місцем проживання.
Пенсію за місцем фактичного перебування (проживання)
можна отримати через підприємство поштового зв’язку або
через обрану банківську установу, з якою органом Фонду
укладено відповідний договір.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ
Пенсійного фонду України

Одноразова грошова допомога
ВПО подає заяву до органу соціального захисту заяви
з зазначенням причин надання одноразової допомоги і
реквізитів рахунка, а в разі необхідності – копії медичної
довідки або висновку МСЕК. Після перевірки даних рішення
приймає місцева комісія, яка веде реєстр отримувачів
допомоги. Граничний розмір одноразової допомоги не
обмежується, але вона не надається повторно (Постанова
КМУ № 535 від 01.10.2014 р.)

КУДИ ЗВЕРНУТИСЯ
У РАЗІ ВТРАТИ АБО ЗНИЩЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
ВІДНОВИТИ ПАСПОРТ
територіальний підрозділ Державної міграційної служби,
тел. «гарячої лінії»

(044) 278-50-30
ВІДНОВИТИ СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ
відділ реєстрації актів цивільного стану (РАЦЗ),
тел. «гарячої лінії»

(044) 486-71-56
ВІДНОВИТИ ДОВІДКУ ПРО ПРИСВОЄННЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО КОДУ
податковий орган, тел. «гарячої лінії»

0-800-501-007

ПОТРІБНА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ?
1. УКРАЇНСЬКА ГЕНСІЛЬСЬКА СПІЛКА

+38 099 138 03 36, +38 097 384 27 99
website: helsinki.org.ua
2. ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРАВ ЛЮДИНИ
Години роботи: 10.00 – 18.00.
Онлайн консультації надаються також по Skype: dobrochyn2000,
і по електронній пошті: pravo@cn.relc.com.

(0462) 67-75-75
e-mail: pravo@cn.relc.com
3. ХАРКІВСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕЗРЯЧИХ ЮРИСТІВ
м. Харків, вул. Данилевського, 16/8, 3 під’їзд.

(057) 705-12-71, (057) 756-03-45
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ
Якщо Ви хочете знайти роботу, отримати БЕЗКОШТОВНУ
консультацію щодо працевлаштування, телефонуйте:

ГАРЯЧА ЛІНІЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

0-800-50-50-60
(БЕЗКОШТОВНО зі стаціонарного телефону)

730 (з мобільного телефону)
Веб-ресурси Державної служби зайнятості:
www.dcz.gov.uawww.trud.gov.ua

Знайти роботу також допоможуть волонтери
«ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ»
e-mail: czsl.staff@gmail.com

+38 093 167 37 81
+38 066 500 35 75
+38 067 507 09 30
Адреса: м. Київ, вул. Рейтарська 21/13
Допомогу надають волонтери – фахівці з управління
персоналом у Києві, Львові, Ужгороді, Рівному, Донецьку та
інших містах України.
Як звернутися за допомогою в пошуку роботи:
заповнити онлайн-анкету на веб-сайті: www.czvl.ua-selector.
in; надіслати резюме на email: czsl.staff@gmail.com або
записатися на БЕЗКОШТОВНУ консультацію з пошуку роботи.

0 800 500 753
(безкоштовно)

ПРАВО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ НА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ ТА ІНШИМИ
ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ
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.
До технічних та інших засобів реабілітації належать:
– протезні вироби (включаючи протезно-ортопедичні вироби
(ортези, протези), ортопедичне взуття);
– засоби для пересування (крісла колісні);
– спеціальні засоби для самообслуговування та догляду
допоміжні засоби для особистого догляду та захисту:
наколінники, налокітники, рукавиці на протез, чохли для
кукс верхніх та нижніх кінцівок, вкладиші із силіконової
або селевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок,
подушки протипролежневі та інші;
– допоміжні засоби для особистої гігієни: крісла-стільці,
сидіння на унітаз, сидіння-надставки на унітаз, щипці для
туалетного паперу, стільці, сидіння для ванни та душу, східці,

ПОТРІБНА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА?
1. КРИЗОВИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
(при Інституті психології) м. Київ, вул. Паньківська, 2 - з 11 до 18 год.

(044) 288-33-48, +38 099 632-18-18
+38 093 609-30-03, +38 068 770-37-70
2. ПСИХОЛОГІЧНА КРИЗОВА СЛУЖБА з 13 до 18 год.
Адміністратор служби - +38

096 730-01-00
+38 099 093-80-10, +38 068 699-41-71
+38 093 436-67-33 цілодобово
(044) 228-76-76 с 19 до 7 год.

3. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ТА ПІДТРИМКА СІМ’ЯМ,
ПОТЕРПІЛИМ В ЗОНІ АТО, ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ И СІМ’ЯМ,
ПОТЕРПІЛИМ ВІД ВОЄННИХ ДІЙ В ДОНЕЦЬКІЙ ТА
ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ І АНЕКСІЇ АР КРИМ – записуватись
потрібно за добу в будні дні з 11 до 18 год.

+38 050 916-03-15, +38 097 730-95-48
+38 093 492-78-46

підставки для ванни, умивальники);
– допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та
підйому (палиці, милиці, ходуни, поручні);
– меблі та оснащення (столи, меблі для сидіння, ліжка,
матраци протипролежневі, перила та поручні, опори).
Перелік необхідних документів
для отримання технічних та інших засобів реабілітації
• паспорт (копія та оригінал);
• ідентифікаційний код (копія та оригінал);
• довідка МСЕК;
• висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу
в забезпеченні необхідним виробом;
• індивідуальна програма реабілітації.
Куди звертатися?
Зазначений перелік документів особою або його законним
представником подається до органу соціального захисту
населення міських та районних державних адміністрацій
за зареєстрованим місцем проживання або за місцем
фактичного проживання.
При втраті ТЗР
Звернутися до органу соціального захисту населення місцевої
держадміністрації за місцем фактичного проживання та
оформити акт про втрату ТЗР, оформити заяву та стати в чергу
на отримання.
Людина з інвалідністю (в т.ч. дитина з інвалідністю), яка
потребує ТЗР або протезування (стоїть в черзі на отримання)
під час реєстрації як ВПО, має вимагати зміни місця
проживання в ЦБД з проблем інвалідності.
Працівники органів соціального захисту населення:
• нададуть ґрунтовну консультацію щодо забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації;
• ознайомлять із каталогами технічних та інших засобів
реабілітації;
• ознайомлять із відповідним переліком протезноортопедичних підприємств, які виконують індивідуальні
заявки на безкоштовне виготовлення технічних та інших
засобів реабілітації;
• видадуть направлення на забезпечення необхідними
технічними та іншими засобами реабілітації.
Особа обирає протезно-ортопедичне підприємство, на
якому буде проведено протезування (ортезування) або ж
забезпечено необхідним технічним засобом реабілітації.

УРЯДОВА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ»

0 800 507 309
БЕЗКОШТОВНО ЦІЛОДОБОВО
Для отримання соціальної допомоги
Міністерства соціальної політики України

ГАРЯЧА

ЛІНІЯ

(044)289-53-68
cайт Міністерства соціальної політики України

www.mlsp.gov.ua
ПОТРІБНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА?
Зверніться до найближчого закладу охорони здоров’я
(поліклініки, лікарні) зметою прикріплення та отримання
невідкладної первинної медичної допомоги.
Якщо у вашій сім’ї очікується народження дитини,
дізнайтеся про найближчий заклад охорони здоров’я (жіноча
консультація, пологовий стаціонар тощо) та в перші дні
навідайтеся до них.
Якщо ви або представник вашої родини, мають тяжкі хронічні
захворювання та постійно потребують медикаментозного
забезпечення, яке раніше отримували за рахунок коштів
Державного бюджету та державних програм, під час
обрання майбутнього тимчасового помешкання, отримайте
інформацію про найближчі заклади охорони здоров’я, де ви
можете отримати таку допомогу.

ЯКЩО ВАМ ПОТРІБНА НЕВІДКЛАДНА
МЕДИЧНА ДОПОМОГА ТЕЛЕФОНУЙТЕ

103
ГАРЯЧА ЛІНІЯ

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

0-800-801-333 (безкоштовно)

0-800-500-335* ПН - ПТ 10:00 -16:00

www.moz.gov.ua

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів)

386* (безкоштовно з мобільних телефонів)
099-178-99-11**
МІЖВІДОМЧИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ШТАБ
з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян
України, які переміщуються з тимчасово окупованої території
та районів проведення антитерористичної операції:
Тел.: 101. Тел. (044)

247 30 02

ПОШУК ЖИТЛА
Адреса штабу: м. Київ, вул. Гончара, 55а
Інформація про наявність вільних місць для розміщення:

www.migrants.gov.ua
* Гарячі лінії обслуговуються Центром “ЛаСтрада-Україна”
** Гаряча лінія обслуговується громадською організацією «Свідомі люди»

НЕОБХІДНО ВСТАНОВИТИ ГРУПУ ІНВАЛІДНОСТІ?
Процедура встановлення та продовження інвалідності
відбувається шляхом проходження експертного освідування
в органах МСЕК. Для початку цього процесу необхідно
звернутись до Лікарсько-консультативної комісії лікувального
закладу за місцем перебування.

ДИТЯЧА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
ІНФОРМАЦІЙНЕ, ЮРИДИЧНЕ ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ
КОНСУЛЬТУВАННЯ

0-800-500-225*

ПН - ПТ 10:00 -16:00
(безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів)

772 (безкоштовно для абонентів КиївСтар)

