
Дорожня карта для ВПО
Черкаська область

Черкаський обласний контактний центр
Інформаційний супровід ВПО  тел. 36 11 13

ЦЕНТР ГОСТИННОСТІ для переселенців
   м. Черкаси, вул. Благовісна, 170 надання допомоги: 32-08-01     для переселенців: 330-900

У Центрі гостинності кожен переселенець 
може отримати: 

Кожен небайдужий може допомогти 
переселенцям:

• житло
• продукти харчування
• одяг
• реєстраційні послуги
• матеріальну допомогу
• соціальні виплати
• допомогу у працевлаштуванні
• медичні послуги
• психологічну підтримку
• організацію освіти та оздоровлення дітей 

• запропонувати житло
• надати грошову допомогу
• поділитися одягом
• принести медикаменти
• забезпечити продуктами харчування
• потурбуватися про дітей
• принести речі для немовлят
• надати побутову хімію та засоби гігієни

Контактні телефони відповідальних за напрямками

Координатор Скляренко Тетяна Віталіївна      45-02-89 Благовісна, 170

Працевлаштування Щербак Оксана Миколаївна       37-21-72 Гоголя, 330

Влаштування дітей до шкіл та дитячих 
садочків Степко Євген Петрович               37-05-75 Гоголя, 251, каб. 204

Надання медичних послуг Гетьман Надія Анатоліївна         45-35-74 Б. Вишневецького, 36, 
каб. 622а

Соціальний захист, виплата соціальної 
допомоги Литвинович Валентина Іванівна  37-55-69 Шевченка, 117, каб. 204

Пенсійне забезпечення Шайдарова Інна           32-93-99

Реєстрація Людмила                       71-22-54 Рєпіна, 12а

Реєстрація Ольга                              32-14-42 Можайського, 50

Єдиний інформаційний сайт для переселенців  

www.vpo.gov.ua

Для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони 

 101 як зі стаціонарного, так і з мобільного телефону.

Оперативна група Міжвідомчого координаційного штабу в ДСНС України 

+38(044) 247-30-02, +38(044) 247-32-92 

ДОРОЖНЯ КАРТА 
ДЛЯ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
http://kharkivoda.gov.ua

Харківська область

Програма «Радник з питань ВПО» здійснюється 
канадською неурядовою організацією “Stabilization Support Services” 
завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії.



1. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 № 509 «Про облік внутрішньо 
переміщених осіб»

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 505 «Про надання 
щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 № 535 «Про затвердження 
Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання 
одноразової грошової допомоги постраждалим особам і внутрішньо переміщеним осо-
бам»

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 № 365 «Деякі питання 
здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 № 637 «Про здійснення 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»

7. Наказ Міністерства соціальної політики від 27.12.2016 № 1610 «Про затвердження 
форми Заяви про постановку на облік внутрішньо переміщеної особи»

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 № 646 «Про затверджен-
ня Порядку створення, ведення і доступу до відомостей Єдиного інформаційної бази да-
них про внутрішньо переміщених осіб»

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року N 600 «Про затвер-
дження Порядку надання відомостей про внутрішньо переміщених осіб по їх виїзду за кор-
дон, на тимчасово окуповану територію України або населених пунктів на території яких 
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і осіб, які в період 
отримання допомоги по безробіттю перетинали державний кордон України або перебува-
ли за межами України»

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 № 1068-р «Про забез-
печення часткової оплати вартості тимчасового проживання громадян, які переміщуються 
з тимчасово окупованої території і району проведення антитерористичної операції»

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 № 491-р «Про пога-
шення кредиторської заборгованості з відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням 
часткової оплати вартості тимчасового проживання громадян, які переміщуються з тим-
часово окупованої території і району проведення антитерористичної операції»

12. Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 19.09.2006 № 345 «Про затвер-
дження Інструкції про порядок оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх 
видів соціальної допомоги»

Законодавство про соціальну захищеність ВПО в Україні

Програма «Радник з питань ВПО» здійснюється канадською неурядовою організацією 
“Stabilization Support Services” завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії.


