Джерела
фінансового
та
матеріально-технічного
забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб
Джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб відповідно до ЗУ
“Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб“,
статті 15:
1. Фінансове забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до
бюджетного законодавства. Заходи щодо забезпечення прийому,
проїзду, розміщення та облаштування вимушених переселенців, є
видатковими зобов’язаннями України та органів місцевого
самоврядування відповідно до їх компетенції щодо забезпечення
соціальних прав і гарантій громадян України.
2. Для розвитку та поліпшення матеріально-технічної бази,
спрямованої на забезпечення захисту прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб, можуть залучатися кошти підприємств, установ
та організацій незалежно від форми власності і господарювання,
іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді
благодійної, гуманітарної, матеріальної та технічної допомоги,
а також добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб,
благодійних організацій та громадських об’єднань, інші не
заборонені законодавством джерела.
3. У випадку, коли вимушена міграція за обставин, передбачених
у статі 1 цього Закону спричинена військовою агресією іншої
держави, військовим вторгненням, окупацією чи анексією
території України, і цю територію покинули особи, що стали
внутрішньо переміщеними особами, держава-агресор компенсує
прямі витрати внутрішньо переміщених осіб, які виникли

внаслідок вимушеного переміщення, а також всі витрати на
приймання та облаштування зазначених осіб, що були здійснені
за рахунок державного бюджету України та місцевих бюджетів
відповідно до норм міжнародного права.

Права та обов’язки внутрішньо
переміщеної особи
Відповідно до ЗУ “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб“, статті 8
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;
звертатись до органів місцевого самоврядування з проханням про
виділення земельної ділянки за рахунок виділення цільового
кредиту на житлове будівництво або соціального житла у місцях

розміщення на рівні з громадянами України, що постійно
проживають у такій місцевості;
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
комунальних закладах охорони здоров’я;

в

державних

та

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,
поновлення та анулювання за місцем перебування;

їх

на безкоштовний проїзд для повернення до свого покинутого
постійного місця проживання у всіх видах громадського
транспорту у разі зникнення обставин, що причинили таке
переміщення;
право на отримання гуманітарної та благодійної допомоги;
інші права, визначені Конституцією та Законами України.
2. Внутрішньо переміщена особа зобов’язана:
1) дотримуватись Конституції України та законів України, інших
актів законодавства;
2) повідомляти про фактичне місця проживання внутрішньо
переміщеної особи найближчий територіальний підрозділ
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері міграції (імміграції та еміграції) України

протягом 10 днів:
про зміну фактичного місця проживання або про повернення до
покинутого місця проживання протягом 10 днів;
3) 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.
4) Один раз на шість місяців з’являтися до відповідного
структурного підрозділу уповноваженого органу міграційної
політики.
інші обов’язки, визначені Конституцією та Законами України
Підстави для скасування дії довідки про взяття на облік
Підстави для скасування дії довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи та внесення відомостей про це в
Єдиному реєстрі внутрішньо переміщених осіб відповідно до ЗУ
“Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб“,
статті 12
1. Підставою для скасування дії довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи та внесення відомостей про це в
Єдиний реєстр внутрішньо переміщених осіб є обставини, за яких
внутрішньо переміщена особа:
1) подала заяву про відмову від довідки;
2) скоїла злочин: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи
повалення конституційного ладу або на захоплення державної
влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність
України; терористичний акт; втягнення у вчинення
терористичного акту; публічні заклики до вчинення
терористичного акту; створення терористичної групи чи
терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного
акту; фінансування тероризму; здійснення геноциду, злочину про

людяності або військові злочини.
3) повернулась до покинутого місця постійного проживання;
4) виїхала на постійне місце проживання за кордон;
5) подала завідомо недостовірні відомості.
Рішення про скасування дії довідки надається уповноваженим
органом в сфері міграції внутрішньо переміщеної особі протягом
трьох днів з моменту прийняття такого рішення.
Невідкладно уповноважений державний орган на підставі
прийнятого рішення вносить відомості до Єдиного реєстру ВПО
про скасування дії довідки.

Надання допомоги переселенцям
Міністр соціальної політики Людмила Денісова повідомила, що
облік переселенців та забезпечення їх щомісячною адресною
допомогою відбудеться в найкоротші терміни
З метою отримання узагальненої інформації про всі потреби
переселенців та забезпечення їх матеріальною допомогою для
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг, Урядом 1 жовтня 2014 року прийнято низку
важливих рішень. Про це Міністр соціальної політики Людмила
Денісова повідомила під час розширеної наради про організацію
роботи органів соціальної сфери щодо захисту переселенців та
надання соціальної підтримки населенню при оплаті житловокомунальних послуг.
Зокрема, Міністр нагадала, що запроваджено облік переселенців
з Криму та районів проведення АТО, а також надання їм
щомісячної адресної допомоги.

Під час наради було детально поінформовано про механізм взяття
на облік та надання допомоги.
По-перше, переселенці мають стати на облік в органах
соціального захисту населення за фактичним місцем проживання
(перебування) та отримати відповідну довідку, яка
видаватиметься в день подання заяви безоплатно.
Спрощено процедуру отримання довідок для осіб, які проживають
в місцях масового (скупченого) поселення: прийняття заяв та
видача довідок здійснюватиметься уповноваженими на це особами
з виїздом на місця їх проживання.
По-друге, для отримання грошової допомоги уповноважений
представник сім’ї звертається до органу соціального захисту
населення за фактичним місцем проживання (перебування) з
відповідною заявою та пред’являє паспорт громадянина України
або інший документ, що посвідчує особу, та довідки всіх членів
сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються.
Грошова допомога надається з дня звернення за її призначенням
та виплачується терміном не більше ніж 6 місяців.
Розмір допомоги:
– для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) –
884 гривні на одну особу (члена сім’ї);
– для працездатних осіб – 442 гривні на одну особу (члена
сім’ї).
Загальна сума допомоги на сім’ю не може перевищувати 2 400
гривень.
Виплата грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування на
банківський рахунок.
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Зручний та зрозумілий матеріал. Переглянути
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