Права та послуги внутрішньо переміщених осіб та
дітей переселенців

Загальні права та послуги, які можуть
отримати ВПО
 ВПО користуються загальними
правами, як і всі інші
громадяни.
 Довідка про взяття на облік
ВПО і підтверджене у ній
фактичне місце проживання
особи дає право на отримання
адміністративних та інших
публічних послуг, які
«прив’язані» до
зареєстрованого місця
проживання.

Соціальні послуги під час воєнного стану

 Указ Президента України від 24 лютого 2022
року № 64/2022
 Ст.18 Закону України “Про соціальні
послуги”
 Ведення
випадку не застосовується у разі надання
соціальних послуг одноразово, екстрено (кризово).

 РЕКОМЕНДАЦІЯ МСПУ: надавати екстрено (кризово) (за
неможливості застосування загального порядку
організації та надання соціальних послуг).

 Закон України від 14.04.22 № 7201 “Про внесення
змін до деяких законів України щодо надання
соціальних послуг у разі введення на території
України надзвичайного або воєнного стану.

Постанова КМУ № 447 від 15.04.22 “Про внесення змін до
Порядку провадження органами опіки та піклування
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини”
 Під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану
рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування, приймається районною, районною у м. Києві
держадміністрацією, районною військовою адміністрацією або виконавчим
органом міської, селищної, сільської ради за місцем проживання
(перебування) або виявлення дитини з урахуванням документів, що
підтверджують статус дитини
 У разі коли свідоцтво про смерть або загибель батьків відсутнє або
смерть чи загибель батьків не зареєстрована відповідними уповноваженими
на те органами, дитині встановлюється статус дитини, позбавленої
батьківського піклування, до моменту документального підтвердження
смерті або загибелі батьків.

 Під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану
проходження особами, які перебувають у сімейних, родинних відносинах, (у
тому числі хрещеними батьками) в сім’ї яких влаштовуються діти-сироти та
діти, позбавлені батьківського піклування, під опіку, піклування, курсу
навчання з виховання таких дітей у центрі соціальних служб не

Медична допомога ВПО
 стаття 49 Конституції України -«кожен має право на
охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне
страхування. У державних і комунальних закладах
охорони здоров’я медична допомога надається
безоплатно».
 ч. 1. ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб», вимушені
переселенці мають право на забезпечення лікарськими
засобами у випадках та порядку, визначених
законодавством та на надання необхідної допомогу в
державних та комунальних закладах охорони здоров’я.
 Місцеві ограни виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування, в межах своєї компетенції,
забезпечують надання медичних послуг для ВПО у
комунальних закладах охорони здоров’я, які
знаходяться у відповідному населеному пункті.

Обов’язковість надання медичної допомоги ВПО
 ст. 38 Закону України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я» кожний
пацієнт, який досяг 14-ти років і який
звернувся на надання йому медичної
допомогу, має право на вільний вибір
лікаря, якщо останній може запропонувати
свої послуги, та вибір методів лікування
відповідно до його рекомендацій. Кожен
пацієнт має право, коли це виправдано його
станом, бути прийнятим у будь-якому закладі
охорони здоров’я за своїм вибором, якщо цей
заклад має можливість забезпечити
відповідне лікування.
 Медична послуга надається незалежно від

Наказ МОЗ України від 17.03.2022 № 496 "Деякі
питання надання первинної медичної допомоги в
умовах воєнного стану"
Надавачі ПМД мають забезпечити:
 ведення обліку переміщених осіб, які
звертаються для отримання первинної
медичної допомоги, за формою, що
додається;
 надання первинної медичної допомоги та
медичної допомоги пацієнтам у
невідкладному стані з числа переміщених
осіб;
 проведення вакцинації відповідно до
вимог календаря профілактичних щеплень.

 Наказ діє на період воєнного стану

Як переселенцям отримати ліки?
 Програма “Доступні ліки” - в аптеках,
незалежно від місця проживання

 Через гуманітарні штаби в області
 Департаменти соціального захисту
населення в областях
 Волонтери

Як працює програма "Доступні ліки" в умовах
воєнного стану
На період дії воєнного стану “Доступні
ліки” та інсулін можна отримати як за
електронним, так і за паперовим рецептам
Під час дії воєнного стану громадяни,
які переїхали до безпечних місць та не
мають звʼязку зі своїм сімейним лікарем,
терапевтом або педіатром, можуть
отримати рецепт в найближчому центрі
надання первинної медичної допомоги.
Укладати нову декларацію не потрібно.
З рецептом потрібно звернутись до будьякої аптеки, що має договір з НСЗУ на
відповідний тип програми (Доступні ліки,
Інсуліни тощо).

Пільги та компенсації дітям з числа внутрішньо
переміщених осіб
 Ст.4 п.1 ЗУ “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб - кожна дитина, у тому числі яка прибула без
супроводження батьків, інших законних представників, отримує
довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи дитини звертається із заявою до
уповноваженого органу сільської, селищної, міської ради.
 п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. №
509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з
числа ВПО
 Закон України від 16.01.2020 № 474-IX «Про
внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення безкоштовним харчуванням дітей
внутрішньо переміщених осіб»
Внесено зміни до законів України
 «Про дитяче харчування»,
 «Про дошкільну освіту»,
 «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб» та передбачено гарантію
забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з
числа ВПО, які виховуються і навчаються в
освітніх закладах, а також забезпечення дитячим
харчуванням дітей грудного віку та дітей другого
року життя даної категорії осіб (ст.7 п.10).

Оздоровлення та грошова допомога

Ст.1
ЗУ
“Про
оздоровлення
та
відпочинок
дітей”
діти,
що
потребують
особливої
соціальної
уваги та підтримки, зокрема, діти,
зареєстровані
як
внутрішньо
переміщені особи

Стаття 1, 24 Закону
України «Про
оздоровлення та
відпочинок дітей»
пп.15, 16 ст.6 ПКМУ
від 20.03.22 № 332
“Деякі питання
виплати допомоги на
проживання внутрішньо
переміщеним особам”

ВСЕ Є УКРАЇНА!

