
 

До уваги осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції 

 
       Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509  „Про облік осіб, 

які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції” затверджено Порядок оформлення і 

видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої 

території України або району проведення антитерористичної операції (далі -  

Порядок).  

Відповідно до Порядку, для отримання довідки про реєстрацію повнолітня особа, 

яка переміщується, звертається особисто або через законного представника 

(доручення, завірене в установленому законом порядку) із заявою про взяття на облік, 

яка заповнюється під час прийому,  до управління праці та  соціального захисту 

населення за адресою :  вул. Курнатовського, 7-а. (каб.№ 5). 

Розклад прийому: 

понеділок, середа, четвер – з 9-00 до 17-30 без обідньої перерви; 

вівторок – з 14-00 до 17-30; п’ятниця – з 9-00 до 14-00. 

Телефони для довідок: 512-08-07; 510-78-61; 512-39-57. 

Для отримання довідки про взяття на облік неповнолітніх дітей, які переміщуються 

без батьків або членів сім’ї, заява подається їх опікуном чи піклувальником або 

законним представником. 

 Разом із заявою про взяття на облік особа, яка переміщується, пред’являє: 

 громадянин України - паспорт громадянина України; 

 іноземець або особа без громадянства - паспортний документ, посвідку на постійне 

проживання. 

У разі втрати або викрадення документів, що посвідчують особу, особа, яка 

переміщується, повідомляє про це територіальним підрозділам ДМС за місцем 

перебування (Дніпровський район – вул. Лебедєва, 14-а), які в одноденний строк 

видають тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, 

іноземця або особу без громадянства. 

У разі подання заяви законним представником особи, яка переміщується, додатково 

пред’являються: 

 документ, що посвідчує особу законного представника; 

 документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім 

випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі). 

У день подання заяви безоплатно видається довідка про взяття на облік. 

Відомості про неповнолітніх осіб, які переміщуються разом з батьками або членами 

сім’ї, зазначаються у довідці одного із заявників. 

У разі зміни місця тимчасового перебування заявник звертається за видачею 

довідки до іншого уповноваженого органу, а раніше видана довідка повертається ним 

до уповноваженого органу, який її видав. 

 У разі втрати або псування довідки уповноважений орган замість неї видає 

дублікат на підставі заяви особи, якій видавалася довідка. 

 Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки, якщо: 

 відсутні обставини, що спричинили переміщення особи з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції; 
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 втрачено або викрадено документи, що посвідчують особу, яка переміщується, та 

підтверджують громадянство України, до їх відновлення. 

У разі відмови у видачі довідки на вимогу заявника письмово повідомляється про 

підстави для такої відмови. 

 

 

 

             

 

 

 

Начальник управління праці 

та соціального захисту населення                                                      О.Гуцол                              


