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ВСТУПНЕ СЛОВО 

В Маріупольському державному університеті навчається більше 200 студентів з 

зони проведення АТО і так званої «зони зіткнення». Члени профспілки стали 

звертатися до профспілкового комітету з проханням допомогти в оформленні 

довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО), роз’яснити ту чи іншу пільгу. З цією 

метою було надіслано листа в Управління соціального захисту населення (УСЗН) 

Жовтневого району (додаток 1), консультувалися з юристами Центру соціальної 

адаптації осіб, постраждалих в результаті проведення АТО (ЦСАП), зв’язувалися з 

профкомами студентів харківських ВНЗ для обміну досвідом, телефонували із 

запитаннями до Міністерства соціальної політики і Міністерства освіти і науки 

України. Але питань стало надходити все більше і більше, тому профспілковим 

комітетом МДУ було прийнято рішення організувати загальні збори студентів 

зазначеної категорії, щоб окреслити загальні питання та розглянути індивідуальні 

випадки. 

На зустріч було запрошено спеціалістів, для яких вирішення проблем 

переселенців це щоденна робота. Тому присутні за зборах студенти мали унікальну 

можливість отримати відповіді на питання від юристів та спеціалістів-практиків. 

Серед гостей на зустрічі були: 

1. Шестерик Ю. Ю., заступник начальника відділу кадрово-правової роботи 

УСЗН Жовтневого району; 

2. Тюльпіна Н. Д., заступник начальника управління – начальник відділу 

грошових виплат та компенсацій УСЗН Орджонікідзевського району; 

3. Міщенко С. О., Петрушенко Л.В., начальники відділів Маріупольського 

міського центру зайнятості; 

4. Сороколат О. В., керівник відділу соціальної роботи Приморського 

районного центру соціальних служб; 

5. Мислак М. В., головний спеціаліст у справах дітей Маріупольської міської 

ради; 

6. Родіті Г. А., спеціаліст з оздоровлення відділу у справах сім’ї та молоді 

Маріупольської міської ради; 

7. Башкірова Ю. І., практикуючий адвокат, юрист з проекту ЦСАП; 

8. Авраменко Я. О., юрист ЦСАП; 

9. Козирєва А. О., координатор мобільних бригад Маріупольської спілки молоді. 

 

1. ХТО Є «ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЮ ОСОБОЮ»?  

ПОСТАНОВКА НА ОБЛІК ВПО 

Тимчасова окупація Криму, бойові дії в окремих районах Луганської та 

Донецької областей стали серйозним випробуванням для України та її громадян. Ці 

загрозливі події спричинили небувалу для нашої країни вимушену внутрішню 

міграцію. Сотні тисяч людей змінили місце проживання та праці. У зв’язку з цим у 

національному законодавстві з’явилося поняття внутрішніх переміщених осіб, 

почала формуватися відповідна правова база щодо їхніх прав, обов’язків та пільг. 

 



ПИТАННЯ: Хто має право отримати статус ВПО? 

ВІДПОВІДЬ: 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 (абз. 1 ч. 1 ст. 1 Закону про переселенців).  
 

ПИТАННЯ: Як переселенцю стати на облік (отримати довідку ВПО)? 

ВІДПОВІДЬ: Необхідно звернутися до УСЗН за місцем фактичного проживання із 

заявою про отримання указаної довідки (ч. 3 ст. 4 Закону про переселенців, п. 2 

Порядку № 509). 

 

ПИТАННЯ: Де, на якому офіційному порталі (джерелі) можна знайти 

затверджений перелік населених пунктів, переселенці з яких мають право на 

отримання статусу ВПО? 

ВІДПОВІДЬ: Розпорядження КМУ від 2 грудня 2015 р. № 1275-р «Про затвердження 

переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична 

операція…» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1275-2015-%D1%80/page) 

ПОРАДА ЮРИСТА: Якщо Вам відмовили у видачі довідки ВПО у зв’язку з тим, що Ваш 

населений пункт не входить до офіційно затвердженого переліку населених пунктів 

проведення АТО, яким керується УСЗН, можна подати заяву до суду. Були в практиці 

ЦСАП подібні випадки і справу вигравали. Річ у тому, що користуватися можна не лише 

зазначеним документом, ще є звіти РНБО та інші офіційні дані, на які можна посилитися 

для отримання вказаної довідки. 

 

ПИТАННЯ: Я студентка 2-го курсу. Зверталася до УСЗН за довідкою ВПО, але 

мені було відмовлено (усно) у зв’язку з тим, що на момент звернення у мене була 

маріупольська прописка (я з вересня 2014 р. мешкаю у гуртожитку МДУ). 

ВІДПОВІДЬ: Ваша помилка була в тому, що ви не вимагали письмової відмови. Адже 

були вже випадки, коли студенти з такою ж самою ситуацією зверталися до УСЗН та 

отримували довідку, додатково надавши довідку з місця навчання (видає деканат) та 

довідку з місця проживання (з гуртожитку). Тому звертайтеся до УСЗН ще раз. 

 

ПИТАННЯ: Чи можуть студенти старших курсів отримати статус ВПО? 

ВІДПОВІДЬ УСЗН: Необхідно, щоб переселенець мав реєстрацію місця проживання (по-

простонародному – прописку) на території, де виникли обставини (що спричинили 

переміщення), на момент їх виникнення (ч. 2 ст. 4 Закону про переселенців). Якщо брати 

до уваги, що бойові дії на Донбасі розпочалися у серпні 2014 р., або окупацію Криму – у 

березні 2014 р., то право отримати статус ВПО мають тільки студенти, що вступили 

до ВНЗ у вересні 2014 і 2015 рр. При цьому старшокурсники (3-5 курси) мають право 

отримати довідку ВПО після закінчення ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» або «Магістр» 

при умові, якщо не бажають повернутися до попереднього місця проживання через 

відповідні обставини. 

 

ПИТАННЯ: У якому випадку можуть відмовити у видачі довідки? 

ВІДПОВІДЬ: Підстави зазначені у ч. 11 ст. 4 Закону про переселенців, п. 8 Порядку № 

509: 
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1. відсутні обставини, що раніше існували, але істотно змінились (скажімо, відповідний 

населений пункт уже не перебуває в районі проведення АТО і немає інших перешкод для 

повернення, як-то зруйноване житло тощо);  

2. у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для 

отримання довідки;  

3. заявник втратив чи в нього викрадено документи, що посвідчують його особу та 

підтверджують громадянство України. У такому разі довідку видадуть після їх 

відновлення.  

 

ПИТАННЯ: Який строк дії довідки ВПО? 

ВІДПОВІДЬ: На сьогодні довідка є безстроковою, тому не має необхідності її 

переоформлювати кожні 6 місяців. 
 

ПИТАННЯ: Які обов’язки має особа, що отримала довідку ВПО? 

ВІДПОВІДЬ: Обов’язки ВПО зазначені у ст. 9 Закону про переселенців: 

1. При кожній зміні місця проживанні вона повинна повідомити про своє фактичне місце 

проживання найближчий територіальний підрозділ Державної міграційної служби 

протягом 10 днів. А у разі зміни фактичного місця проживання або при повернення до 

покинутого місця проживання протягом 10 днів переселенці повідомляють аналогічний 

орган. 

2. У разі виявлення подання переселенцем завідомо неправдивих відомостей для отримання 

довідки про взяття на облік йому доведеться відшкодувати фактичні витрати, понесені 

за рахунок державного та місцевих бюджетів задля реалізації прав, передбачених 

Законом про переселенців.  
3. ВПО зобов’язана один раз на шість місяців з’являтися до відповідного структурного 

підрозділу уповноваженого органу ДМС.  
 

ПИТАННЯ: Після закінчення навчання у ВНЗ мені треба десь зареєструватися. Де 

я можу це зробити? 

ВІДПОВІДЬ: Спочатку необхідно звернутися до УСЗН та пояснити свої обставини. 

Протягом 5 робочих днів спеціаліст Управління відвідає Вас за місцем Вашого 

фактичного проживання, фіксує, що ви дійсно мешкаєте за вказаною адресою та складає 

акт, з яким ви звертаєтесь за адресою пров. Банний, 5 (Маріупольський міський центр 

громадян без певного місця проживання) та отримуєте за цією адресою прописку, яка 

буде необхідна для працевлаштування або звернень до органів місцевої влади. 

 

2. ВАРІАНТИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ВПО 

Право на допомогу на покриття комунальних витрат (щомісячну) має особа, яка 

стоїть на обліку як ВПО. За допомогою звертаються лише через відділення Ощадбанку, як 

передбачено законодавством, а вже за подовженням допомоги необхідно звертатися до 

УСЗН. 

Допомога оформляється одним із членів родини (уповноважена особа), а інші, в свою 

чергу, дають на це письмову згоду. Для цього необхідно зателефонувати за номером 

0800210800 (це контакт-центр Ощадбанку) – вам назначать дату, час та назвуть адресу 

відділення, куди Вам необхідно буде звернутися. Надаєте відділенню Ощадбанку копії 

паспорту, ідентифікаційного коду, довідки ВПО та реквізити банку. Цей вид допомоги 

оформлюється на півроку, потім її необхідно переоформлювати. 

http://www.vobu.com.ua/ukr/legislations/view/440#st9


Існує ще один вид допомоги – вона є одноразовою та виплачується дітям-сиротам, 

батьки яких загинули в результаті проведення АТО/батьки є полоненими/батьки 

вважаються зниклими безвісно. Також на цю допомогу мають право родини, в яких є діти-

інваліди, інваліди І-ІІ групи або є вагітні жінки. Також це стосується багатодітних сімей. 

Документи на цю допомогу приймає УСЗН, скликається комісія на міському рівні, яка вже 

виносить рішення та спрямовує документи до Києва. В Києві ще раз розглядається справа 

та приймається остаточне рішення. 

 

ПИТАННЯ: Чи передбачені законодавством додаткові пільги для студентів-

переселенців (пільговий проїзд, безкоштовне відвідування музеїв, виставок…)? 

ВІДПОВІДЬ: Держава забезпечує для дітей-переселенців державну цільову підтримку 

для здобуття професійно-технічної та вищої освіти в державних та комунальних 

навчальних закладах (ст. 19 Закону про охорону дитинства, ст. 44 Закону про 

профтехосвіту, ст. 44 Закону про вищу освіту). Указану підтримку надають у вигляді: 

 повної або часткової оплати навчання за рахунок бюджетних коштів; 

 пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти; 

 соціальної стипендії; 

 безоплатного забезпечення підручниками; 

 безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та 

комунальних навчальних закладах; 

 безоплатного проживання в гуртожитку. 

КОМЕНТАР ЮРИСТА: 14.05.2015 р. ВР України був прийнятий ЗУ №425-VIII, який мав 

би дещо полегшити становище осіб, які навчаються. Усі вищеозначені пільги, нажаль, 

неможливі, тому що до сьогодні не має порядку імплементації цього Закону і не 

передбачене фінансування бюджетом цих статей на 2016 р. ЦСАП пропонує 

підтримати їх ініціативу і масово направити листи-звернення Прем’єр-міністру України 

Яценюку А.П. (додаток 2). Є надія, якщо звернення носитимуть масовий характер, то 

необхідний порядок приймуть швидше. 

 

3. ДОПОМОГА ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ ВІД ГРОМАДСЬКИХ ТА ВОЛОНТЕРСЬКИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

В Маріуполі діє безліч громадський та волонтерських організацій, які займаються 

допомогою переселенцям (Червоний Хрест, Синій Хрест, Карітас, Фонд благополучия, 

«ПОМОЖЕМ» та інші). Треба зазначити, що кожна з організацій має свою цільову 

аудиторію та критерії надання допомоги. 

Всю інформацію щодо програм волонтерських та громадських організацій ви можете 

отримати з Інтернету або звернувшись до УСЗН. В кожному управлінні є «інформаційний 

центр», в якому консультант з’ясує, який вид допомоги ви потребуєте та проінформує вас, 

де можна її отримати. Види допомоги: юридична, психологічна, гуманітарна, матеріальна. 

 

ПИТАННЯ: Для того, щоб отримати зазначені види допомоги, обов’язково мати 

довідку ВПО? 

ВІДПОВІДЬ: Кожна з діючих організацій визначає свої вимоги: деякі вимагають, інші – 

ні. Це також може залежати від виду допомоги. 

 

4. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 
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Служба зайнятості проінформувала присутніх, що законодавством, нажаль, не 

передбачено програм для працевлаштування переселенців. Але зазначили, що 

служба зайнятості компенсуватиме роботодавцю витрати на оплату праці 

безробітного переселенця, направленого центром зайнятості, якщо роботодавець 

забезпечить роботою працівника протягом періоду, що перевищує тривалість 

виплати у два рази. Компенсація витрат роботодавця на навчання проводиться за 

умови працевлаштування до нього зареєстрованого безробітного з числа ВПО за 

направленням Центру строком не менш як на 12 календарних місяців. Також для 

безробітних переселенців передбачена компенсація на переїзд до іншої 

адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування та на 

проходження медичного чи наркологічного огляду за направленням Центру. 

В Центрі зайнятості можна подати заявку на бізнес-проект та отримати грант. 

Наприклад Фонд ООН надає гранти на суму до 10000$ 

(http://www.fdu.org.ua/news/17552). Є програми, за якими гроші надаються 50*50 

(тобто 50% - ваші, 50% - надає Фонд). 

Допомогу від 250$ до 1000$ надає Датська Рада по біженцям (DANISH 

REFUGEE COUNCIL). Вона проводить комплексну програму з підтримки ВПО, а 

також осіб, постраждалих від конфлікту в Україні, які планують зайнятися власною 

справою (http://marsovet.org.ua/news/show/id/11003). 

Майже кожен грант передбачає попереднє навчання. До того ж вам нададуть 

спеціалістів, які вам допоможуть реалізувати ваш проект.  

 

ПИТАННЯ: Чи контролюється кимось виконання бізнес-проекту? І що якщо 

проект не виправдав себе? 

ВІДПОВІДЬ: Щодо контролю – це все умови кожного окремо взятого гранту. А 

якщо у вас, нажаль, нічого не вийшло з бізнесом, ніхто не буде вимагати від вас 

повернення грошей. 

 

ПИТАННЯ: Як випускнику стати на облік Центру зайнятості? 

ВІДПОВІДЬ: Після закінчення ВНЗ звертаєтесь до Центру, надаєте паспорт, 

ідентифікаційний код та диплом про освіту. Вас зареєструють як безробітного. 

Тоді ви матимете право отримувати допомогу у розмірі 544 грн. протягом 180 

днів. 

 

ПИТАННЯ: Якщо ВПО працевлаштовується, йому припиняється виплата 

матеріальної допомоги? 

ВІДПОВІДЬ: Ні. Навпаки, ви будете отримувати її у повному обсязі. Тому що особа 

працездатного віку, яка не працевлаштована, отримає допомогу у розмірі 442 грн. в 

повному обсязі протягом двох місяців, наступні два місяці – тільки 50% цієї суми. 

Після чотирьох місяців, якщо ВПО не працевлаштовується, виплати припиняються 

взагалі. 

 

http://www.fdu.org.ua/news/17552
http://marsovet.org.ua/news/show/id/11003


 

 

 

5. ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

У ВПО є можливість отримати допомогу на обслідування та придбання 

медичних препаратів через організації «Лікарі без кордонів» та «Карітас». Більш 

детальнішу інформацію можна отримати у співробітників соціальних служб 

(http://marsovet.org.ua/articles/show/article/144) 

Оздоровлення дітей (студентів) пільгових категорій проводиться відділом у 

справах сім’ї та молоді та відбувається за рахунок міського бюджету. Цього року до 

переліку пільгових категорій додається й категорія «ВПО». Тому, коли буде відома 

інформація щодо бази відпочинку та строків заїздів, згідно встановленої квоти, 

профспілковий комітет ВНЗ подає заявку на безкоштовне оздоровлення студентів-

пільговиків. 

 

6. СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У 

МАРІУПОЛІ 

Проблемами переселенців займається велика кількість державних структур, 

громадських організацій, фондів та об’єднань. Але у ВПО в Маріуполі й досі немає 

власного громадського об’єднання, яке б мало можливість контролювати 

справедливий розподіл благодійної допомоги та представляти свої інтереси в 

органах влади. З ініціативою створення такої організації виступив ЦСАП. На 

сьогодні вже сформувався «актив», який в майбутньому планується ввести до 

Громадської Ради Маріуполя. Основна мета діяльності організації – юридичний 

захист переселенців. Тому пропонується всім бажаючим приєднуватися до цієї 

ініціативи (контактний телефон: 068-000-89-89, Юлія Башкірова). 

 

ПОРАДА ЮРИСТА: Якщо ви звертаєтесь до соціальних служб і вам відмовляють у 

наданні статусу, не назначають матеріальну допомогу тощо, обов’язково 

вимагайте письмову відмову з зазначенням причини. З цією відмовою можна 

звертатися до суду та вирішувати питання у судовому порядку. 

Якщо ви до кінця не впевненні, чи маєте право на ту чи іншу пільгу, краще 

проконсультуйтесь з юристами (ЦСАП надає безкоштовні юридичні консультації 

та допомагає відстоювати свої права у суді).  

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, ЯКЩО У ВАС ВИНИКАЮТЬ ПИТАННЯ ЩОДО ВАШОГО 

СТАТУСУ, ПІЛЬГ АБО З ІНШИХ ПРИЧИН, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ПРОФКОМУ – МИ 

ДОПОМОЖЕМО АБО ПІДКАЖЕМО, ХТО МОЖЕ ВАМ ДОПОМОГТИ. 

 



НЕ ЗАЛИШАЙТЕСЯ ЗІ СВОЇМИ ПРОБЛЕМАМИ НАОДИНЦІ!!! 
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Шановний Арсенію Петровичу! 

    Щиро засвідчую Вам свою повагу, та, відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян», звертаюся до Вас із наступним: 

14 травня 2015 року Верховною Радою був прийнятий Закон України №425-VIII «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та 

їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, 

бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, 

зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої 

освіти» (далі – Закон). 

Згідно із Законом, Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої 

освіти надається у вигляді: 

повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів; 

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти; 

соціальної стипендії; 

безоплатного забезпечення підручниками; 

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних 

навчальних закладах; 

безоплатного проживання в гуртожитку; 

інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України. 

Однак, оскільки станом на сьогодні Кабінетом Міністрів не було затверджено державної 

цільової програми підтримки, порядку та умов надання державної цільової підтримки для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти, що передбачені Законом, а також не було запропоновано на 

розгляд Верховної Ради України зміни до Державного бюджету, які передбачатимуть 

фінансування такої державної цільової програми, мій навчальний заклад не в змозі виконати 

вимоги Закону щодо надання вищезазначеної державної підтримки, а я – скористатися своїм 

законним правом отримання цієї підтримки, що передбачена Законом. 

У зв’язку з цим, звертаюся до Вас із вимогою термінового виконання Закону, а саме: 

- терміново затвердити державну цільову програму, порядок та умови надання державної 

цільової підтримки зазначених Законом груп студентів, передбачивши можливість надання 

відповідної підтримки від початку 2015/2016 навчального року; 

- терміново подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік». 



Про результати розгляду звернення прошу інформувати мене у  визначений законом термін на 

вказану вище поштову адресу. 

 

З повагою,                                                                                                   _______________________ 

 

«_______» _____________________ 2016 р. 


