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Право ВПО 
на отримання публічних послуг
не за місцем зареєстрованого/
задекларованого місця проживання
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ПРАВО НА МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Як отримати первинну медичну допомогу 

Звернутися до лікаря на прийом до найближчого медичного закладу, який надає первинну медичну 
допомогу (інформацію можна отримати за номером 1677). 

Також дистанційно можна отримати:
• телефонну консультацію терапевта, педіатра та сімейного лікаря; 
• електронний рецепт за програмою «Доступні ліки» та інсулін; 
• електронне направлення.
• Важливо! Укладати нову декларацію не обов’язково.

Як отримати вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу

Вторинна медична допомога надається: 
• незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи; 
• в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації; 
• у плановому порядку або в екстрених випадках.

Така допомога передбачає: 
• надання консультації, діагностику, лікування та профілактику хвороб, травм, отруєнь, патологічних 

і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів; 
• направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги з іншої спеціалізації або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Як отримати лікарські засоби безоплатно або з незначною доплатою за програмою реімбурсації          
для лікування найбільш поширених в Україні хвороб

• Отримати е-рецепт.
• Звернутися з е-рецептом до будь-якої аптеки, яка має договір із НСЗУ. Дізнатися про найближчу 

аптеку з «Доступними ліками» можна за номером контакт-центру НСЗУ: 1677. Без прив'язки до 
місцевості, де цей рецепт був виданий, чи місця проживання пацієнта. Наприклад, якщо е-рецепт 
виписали в Києві, то лікарські засоби можна отримати у Львові.
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ПРАВО НА ОСВІТУ

 

Зарахування дітей з-поміж ВПО до шкільних та дошкільних закладів освіти відбувається 
в загальному порядку.

Дитина з-поміж ВПО може здобувати освіту за дистанційною формою в закладі освіти, в якому навчалася 
раніше, навіть якщо заклад освіти фізично було зруйновано – він все одно може організовувати 
дистанційне навчання.

Якщо дистанційне навчання у закладі освіти не здійснюється, дитина може продовжити навчання в 
іншому закладі освіти на території України.

Що для цього потрібно:
• один із батьків, опікунів чи інших законних представників, родичів має подати до закладу освіти 

відповідну заяву про зарахування (її скановану копію чи фотокопію);
• заява подається особисто, електронною поштою, через месенджер або в інший зручний для 

заявника спосіб;
• якщо у законних представників є свідоцтво про народження дитини та свідоцтво про її навчальні 

досягнення, бажано додати до заяви скановані копії чи фотокопії цих документів.

Діти, які перемістилися за кордон, можуть поєднувати навчання дистанційно в українському закладі 
освіти та в закладі освіти країни перебування.

Для зарахування до закладу освіти в Україні не потрібна довідка ВПО (крім зарахування дитини до 
першого класу – в разі, якщо у батьків такої дитини немає свідоцтва про народження та медичної 
довідки для зарахування до школи).

Деталі: Офіційний сайт Освітнього омбудсмена України.

http://https://eo.gov.ua/osvita-pid-chas-voyennoho-stanu-30-zapytan-ta-vidpovidey/2022/04/18/
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ПРАВО НА РОБОТУ

 

Як отримати роботу

Звернутися до територіальних підрозділів центру зайнятості за новим місцем перебування, де людину 
поставлять на облік і підшукають роботу відповідно до знань, спеціальності та досвіду.

Зверніть увагу! За потреби у перекваліфікації або в додатковому навчанні для підвищення професійного 
рівня вам допоможуть місцеві заклади профтехосвіти.

Як отримати допомогу по безробіттю 

Для ВПО діє спрощена процедура реєстрації як безробітних. Потрібно звернутися до територіальних 
підрозділів центру зайнятості за новим місцем перебування або через застосунок Дія. 

Як подати заяву про надання/поновлення/призначення статусу безробітного та виплати допомоги 
по безробіттю

1. Особи, які проживають у безпечних регіонах, можуть:
• Зареєструватися через портал Дія. 
• Звернутися особисто до найближчого центру зайнятості, що працює (перелік – на мапі). 

2. Особи, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові 
дії, можуть:

• Зареєструватися через портал Дія або заповнити заяву  через онлайн-анкету або чат-бот.
• Завантажити та роздрукувати заяви. Заповніть і підпишіть ці документи, сфотографуйте їх та 

відправте на inbox@es.dcz.gov.ua. У темі листа обов’язково вкажіть слово «реєстрація» і напишіть 
ПІБ. Важливо! Надсилайте файли, не архівуючи. 

Особи, у яких не розірвані трудові договори з роботодавцем, для отримання статусу безробітного подають 
до центру зайнятості заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору за визначеною 
формою. Про це вони повідомляють роботодавця (будь-якими засобами комунікації), центр зайнятості 
та ПФУ. Датою припинення трудового договору є день, наступний за днем подання такої заяви.

Статус безробітного надається особі з першого дня її реєстрації у центрі зайнятості.

ВАЖЛИВО! Призначена в такий спосіб допомога може виплачуватися за умови підтвердження           
безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, зокрема 
електронними, не рідше, ніж один раз на 30 календарних днів. 

http://https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=14qd4APq5iu-pCebH-hbmpyclTLQpz9Ve&ll=48.879267197322335%2C31.20682397034939&z=6
http://https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqvBDZSSWTfLb2e6SgZFEUsfUPtt_hPWmd3cKIU559jpEZDg/viewform
http://https://chatbot.page/oZBkH-
http:// https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/imce/zayavy.zip
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Призначення допомоги особам, які не мають документів про періоди страхового стажу, трудової 
діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), здійснюється на підставі відомостей, наявних 
у державних реєстрах, інформаційних системах та базах.

Допомога призначається з першого дня надання статусу безробітного. 

До отримання відомостей допомога призначається у мінімальному розмірі (на період дії карантину 
та 30 днів після його закінчення – 1000 грн), тривалістю не більше, ніж 180 календарних днів. Після 
надходження передбачених законодавством відомостей тривалість виплати допомоги та її розмір буде 
переглянуто.

Максимальний розмір допомоги на період воєнного стану становить 9 750 грн. 

Виплата допомоги припиняється зокрема особам, які перебувають за кордоном понад 30 календарних 
днів.

Якщо особа не подала оригінали документів під час звернення за отриманням статусу безробітного 
та допомоги протягом 30 календарних днів (період може бути продовжений з урахуванням поважної 
причини – в такому випадку документи слід подати на наступний день, після закінчення дії обставин 
(поважної причини)), після припинення чи скасування воєнного стану така особа має подати до центру 
зайнятості, в якому була здійснена реєстрація, оригінали таких документів: 

• Трудову книжку (цивільно-правовий договір або документ, який підтверджує припинення останнього 
виду зайнятості). Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки або 
довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи. 

• Документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката). 
• Військово-обліковий документ – для осіб, які звільнилися зі строкової військової служби.

Телефон гарячої лінії Державного центру зайнятості: 0 800 509 966. 


