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Степанова Е. Р. Соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб
Метою статті є аналіз шляхів соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб у сучасних умовах війни. Для досягнення даної мети були 
використані методи аналізу (для аналізу поточного стану соціального захисту та соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб); мо-
нографічний метод (для відображення ситуації із внутрішньо переміщеними особами в сучасних військових умовах); абстрактно-логічний метод 
(для підбиття підсумків зібраного матеріалу). За сучасних умов виникає все більша необхідність у соціальному захисті та соціальному забез-
печенні. Після російської військової агресії 2014 року в українському суспільстві з’явилася така група населення, як внутрішньо переміщені особи. 
В українському законодавстві це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних 
підставах і має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання в результаті або з метою 
уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій 
природного чи техногенного характеру. Внутрішньо переміщеними особами є люди, що були змушені раптово тікати зі своїх будинків у резуль-
таті збройного конфлікту, внутрішньої ворожнечі, систематичних порушень прав людини або стихійних лих, але знаходяться на території 
власної країни. Наразі на території України для внутрішньо переміщених осіб діють ряд соціальних пільг, а також міжнародні програми допомоги, 
зокрема: Програма Міністерства соціальної політики, Програма уряду ООН, Всесвітня продовольча програма ООН, Програма Управління Верхо-
вного комісара ООН у справах біженців, Програма Міністерства соціальної політики разом із ЮНІСЕФ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста в 
Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України.
Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, міжнародні організації, соціальний захист, допомога, збройний конфлікт, військова агресія.
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Stepanova E. R. Social Security of Internally Displaced Persons
The purpose of the article is to analyze the ways of social security for internally displaced persons in the ongoing wartime context. To achieve the article’s purpose, 
the author used the methods of analysis (to analyze the current state of social protection and social security of internally displaced persons); monographic method 
(to reflect the situation with internally displaced persons in the ongoing wartime context); abstract-logical method (to summarize the collected material). Under 
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current conditions, there is an increasing need for social protection and social security. Beginning with the Russian military aggression of 2014, such a group of the 
population as internally displaced persons appeared in Ukrainian society. According to Ukrainian legislation, as such person is treated a citizen of Ukraine, a for-
eigner or a stateless person who stays legally on the territory of Ukraine and has the right to permanent residence in Ukraine, who was forced to leave or abandon 
her/his place of residence as a result of/in order to avoid the negative consequences of armed conflict, occupation, widespread violence, human rights violations 
and natural or man-made emergencies. Internally displaced persons are people who have been forced to flee their homes suddenly as a result of armed conflict, 
internal hostility, systematic human rights violations or natural disasters, but stay on the territory of their own country. Currently, there are a number of social 
benefits for internally displaced persons on the territory of Ukraine, as well as international aid programs, in particular: the Ministry of Social Policy Program, the 
UN Government Program, the UN World Food Program, the United Nations High Commissioner for Refugees Program, the Ministry of Social Policy Program in 
cooperation with UNICEF, the International Committee of the Red Cross in Ukraine, working together with the Ukrainian Red Cross Society.
Keywords: internally displaced persons, international organizations, social protection, aid, armed conflict, military aggression.
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Соціальний захист і соціальне забезпечення 
покликані створювати оптимальні умови для 
всіх верств і груп населення за будь-якого 

політичного, економічного або соціального станів. 
Так сталося, що через події 2014–2015 рр., зокрема 
анексію Криму, російську агресію та початок бойо-
вих дій на території Донецької та Луганської облас-
тей, склалася передумова виникнення такої групи 
населення, як внутрішньо переміщені особи. Їх со-
ціальний захист вимагав упровадження кардинально 
нових механізмів соціального забезпечення. Осо-
бливої актуальності проблема соціального захисту та 
забезпечення внутрішньо переміщених осіб виникла 
у лютому 2022 р. внаслідок повномасштабного втор-
гнення російських військ в Україну. Внаслідок цього 
кількість внутрішніх переселенців значно зросла. Зо-
крема, за даними Верховного Комісара ООН з прав 
людини, станом на кінець березня 2022 р. в Україні 
налічувалося 6,7 мільйона внутрішньо переміщених 
осіб, та їх кількість буде зростати надалі. Такі міста 
на заході України, як Чернівці, Львів, Хмельницький, 
Луцьк, Ужгород та інші стали центрами приймання 
переселенців. З огляду на це, питання соціального за-
безпечення внутрішньо переміщених осіб є актуаль-
ним і заслуговує на більш детальне дослідження. 

У вітчизняній науці небагато як комплексних, 
так і окремих досліджень правового забезпечення 
прав і свобод осіб, які набули статус внутрішньо пере-
міщених, оскільки до 2014 р. такої категорії суб’єктів 
права не існувало на території України. Здебільшого 
науковці зосереджували свою увагу на дослідженні 
проблеми правового регулювання міграційних про-
цесів загалом або захисту прав і свобод біженців зо-
крема. Водночас основні аспекти захисту внутрішньо 
переміщених осіб розглядали у своїх працях такі вче-
ні: Басова І. С., Малюга Л. Ю., Осауленко А. В., Кра-
ковська А. Є., Булеца С. Б., Котляр О. І., Лазур Я. В. 

Але специфіку соціального захисту внутрішньо 
переміщених осіб із початку російського військового 
вторгнення 24 лютого 2022 р. не було розглянуто. 

Метою статті є аналіз шляхів соціального за-
безпечення внутрішньо переміщених осіб у сучасних 
умовах війни. 

Для досягнення даної мети були використані 
методи аналізу (для аналізу поточного стану соціаль-
ного захисту та соціального забезпечення внутріш-
ньо переміщених осіб), монографічний метод (для 
відображення ситуації із внутрішньо переміщеними 
особами в сучасних військових умовах), абстракт-
но-логічний метод (для підбиття підсумків зібраного 
матеріалу).

З початком повномасштабного російського вторг - 
нення 24 лютого 2022 року багато українців 
змушені були залишити свої домівки та пере-

їжджати в іншу місцевість. Згідно з дослідженням 
аналітичного центру Cedos протягом першого міся-
ця повномасштабної війни з України виїхали 3,6 млн 
людей. Ще близько 6,5 млн покинули місце свого по-
стійного проживання та переїхали в межах країни. 
Вони покинули не лише домівки, але й свої робочі 
місця. Фінансово держава намагається підтримувати 
таких громадян, але під час воєнного стану діють об-
меження та особливості щодо організації трудових 
відносин, що регулюються низкою нормативних до-
кументів, зокрема законом України про організацію 
трудових відносин в умовах воєнного стану [1].

Внутрішньо переміщеною особою (далі – ВПО) 
визнається громадянин України, іноземець або осо-
ба без громадянства, яка покинула своє місце про-
живання внаслідок або для уникнення негативних 
наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, 
повсюдних проявів насильства та порушень прав лю-
дини [2].

За оцінками на основі загальнонаціонально-
го опитування Міжнародної організації міграції 
(МОМ), яке було проведене 9–16 березня 2022 р., з 
різних регіонів у межах України виїхала така кількість 
людей: 2 344 936 – схід, 1 936 839 – Київ та область, 
1 302 022 – північ, 485 829 – південь, 220 243 – центр, 
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187 854 – захід. Найбільша частка людей переїхала до 
західного макрорегіону – більше 2,5 млн осіб. Станом 
на травень 2022 ро. було визначено 5 регіонів, з яких 
найчастіше фіксували внутрішньо переміщених осіб: 
Харківська область – 21%, м. Київ – 19%, Київська об-
ласть – 18%, Донецька область – 15%, Луганська – 5%. 

Приймали ВПО найбільше Дніпропетровська 
(11%), Київська (10%), Львівська (9%), Вінницька (7%) 
та Полтавська області (7%). Але й залишаються ті, хто 
не хоче полишати своє постійне місце проживання, 
навіть незважаючи на загострення ситуації та по-
стійні ворожі обстріли. Так, для 38% немає жодних 
перешкод для переміщення; 9% вважають, що їхати 
в інші регіони небезпечно, мотивуючи це тим, що в 
дорозі може статися будь що та існує страх перети-
нати блокпости; 9% не мають грошей, щоб виїхати та 
вийняти житло; 6% не хочуть за жодних обставин за-
лишати свою домівку. 

Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рей-
тинг було виявлено, що 87% респондентів ви-
словлюють намір повернутися додому: 15% – 

найближчим часом, 24% – хочуть повернутися, але ще 
почекають, 48% – повернуться, але після закінчення 
війни, 8% зазначили, що вже не повернуться додому. 
Порівняно із квітнем 2022 р. зменшується кількість 
тих, хто планує повертатися негайно, зростає кіль-
кість тих, хто повернеться після війни або ж взагалі 
не повернеться [3; 4]. 

Здебільшого, внутрішнє переміщення мало хви-
леподібну структуру, яка залежала від інтенсивності 
бойових дій в тому чи іншому регіоні. За оцінками 
опитування МОМ, 48% переміщених в Україні за-
лишили місце проживання після початку війни, 45% 
залишили місце проживання, коли війна досягла їх-
нього району, а 5% покинули місце проживання в очі-
куванні конфлікту. 

Частина ВПО продовжує переміщатися як у 
межах України, так і за кордон. Дуже багато жінок ра-
зом із дітьми були вимушені виїхати, тож зараз від-
бувається повернення певного відсотка біженців до 
своїх домівок. 

Стосовно документального підтвердження ста-
тусу ВПО, то особа набуває його через поставлення 
на облік в структурному підрозділі з питань соціаль-
ного захисту населення районних, районних у місті 
Києві державних адміністрацій, виконавчих органів 
міських, районних у містах рад за місцем фактичного 
проживання в Україні, про що видається довідка про 
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи («до-
відка переселенця») [5]. 

13 березня 2022 р. Уряд вніс зміни до Порядку 
оформлення та видачі довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи (постанова № 269). 
Отже, люди, які після введення воєнного стану 24 лю-
того перемістилися з регіонів, у яких ведуться актив-
ні бойові дії, визнаються внутрішньо переміщеними 

особами. Перелік таких регіонів міститься у розпоря-
дженні № 204-р, і наразі це Волинська, Дніпропетров-
ська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, 
Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харків-
ська, Херсонська, Чернігівська області та м. Київ [6]. 

Відповідно до Закону «Про забезпечення прав 
і свобод внутрішньо переміщених осіб», вну-
трішньо переміщені особи користуються тими 

ж правами та свободами відповідно до Конституції, 
законів України та міжнародних договорів України, 
як і інші громадяни України.

Забороняється дискримінація внутрішньо пере-
міщених осіб під час здійснення ними будь-яких прав 
і свобод на підставі, що вони внутрішньо переміщені 
особи. Хоча зростаюче невдоволення західноукраїн-
ського населення зі збільшенням числа вимушених 
переселенців зі сходу легко простежується через 
пости в соціальних медіа. Наразі в Україні стрімко 
зростає відсоток вимушених переселенців, які пові-
домляють про те, що зазнавали дискримінації через 
свій статус. Відчуття дискримінації стосувалося жит-
ла (65%), зайнятості (28%) та охорони здоров’я (26%).

Після отримання довідки особа має статус вну-
трішньо переміщеної особи та може користуватись як 
широким спектром декларативних прав, визначених 
Законом «Про забезпечення прав і свобод внутріш-
ньо переміщених осіб» № 1706-VII від 20.10.2014 р.,  
так і пільгами, які надаються за різними державними 
та міжнародними програмами (табл. 1). 

На отримання допомоги не мають права ВПО 
[8–10]:
 які були обліковані як внутрішньо переміще-

ні особи до 24 лютого 2022 р. і не отримува-
ли щомісячну адресну допомогу та повторно 
не перемістилися після 24 лютого 2022 р. з 
тимчасово окупованої території РФ терито-
рії України, території територіальних громад, 
що розташовані в районі проведення воєнних 
(бойових) дій або які перебувають в тимчасо-
вій окупації, оточенні (блокуванні);

 які перемістилися з територіальних громад, 
що не ввійшли до переліку, затвердженого на-
казом Мінреінтеграції № 75 (за виключенням 
осіб, у яких знищено або пошкоджено житло 
внаслідок бойових дій, терористичних актів, 
диверсій, спричинених військовою агресією 
РФ проти України).

Розмір отриманої допомоги не враховується під 
час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх ви-
дів соціальної допомоги, що надаються відповідно 
до законодавства. Також розмір отриманої допомоги 
не включається до розрахунку загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу відповідно до під-
пункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового 
кодексу України.
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Таблиця 1

Міжнародні програми допомоги ВПО 

Назва програми Сутність програми

Програма Міністерства 
соціальної політики

Кожна особа отримує щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану  
та одного місяця після його припинення чи скасування місячну допомогу на проживання  
в розмірі 2000 грн, а кожна дитина або особа з інвалідністю – в розмірі 3000 грн. Особам, які 
звернулися до 30.03.2022 р., допомога надаватиметься починаючи з березня 2022 р. 

Програма уряду ООН

Переселенцям у Вінницьку, Дніпропетровську, Закарпатську, Львівську, Тернопільську та 
Хмельницьку області надаватиметься по 2200 грн на кожного члена родини (але не більше 
трьох) протягом трьох місяців на банківський рахунок отримувача або готівкою у відділен-
нях «Укрпошти»

Всесвітня продовольча 
програма ООН

Грошова допомога для переселенців, які тимчасово проживають у Рівненській та Вінниць-
кій областях. Розмір допомоги становить 2220 грн на одну особу, а максимальний обсяг  
допомоги на одну сім’ю становить 6600 грн (у кількості трьох осіб у домогосподарстві)

Програма Управління 
Верховного комісара 
ООН у справах біженців

Українським малозабезпеченим пенсіонерам із числа вимушених переселенців додатково 
буде виплачуватись по 2200 грн (програма знаходиться на стадії розробки і не була досі 
впроваджена)

Програма Міністерства 
соціальної політики  
разом із ЮНІСЕФ

Допомога в розмірі 2200 грн надаватиметься одноразово одним платежем із розрахунку 
на три місяці: 1) сім’ям, які мають троє та більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна 
дитина не досягла двох років; 2) сім’ям, які мають двоє та більше дітей до 18 років, з яких 
принаймні одна дитина має інвалідність

Міжнародний Комітет 
Червоного Хреста  
в Україні спільно  
з Товариством Червоного 
Хреста України

Фінансова допомога становить 2500 грн на особу протягом трьох місяців. ВПО не повинні 
звертатися з окремими заявами, виплати нараховуватимуться разом із державною допо-
могою

Джерело: складено на основі [3; 7].

У складних умовах вимушеного переміщення на 
державу покладено низку зобов’язань щодо 
посилення захисту прав внутрішньо перемі-

щених осіб, які прямо випливають із міжнародних 
норм про права людини.

21 березня 2022 р. Уряд анонсував програму 
підтримки ВПО, що спрямована на видачу соціальної 
допомоги переміщеним, компенсацію роботодавцям 
за працевлаштування та компенсацію комунальних 
послуг особам і громадам, які надали прихисток без-
коштовно. Зокрема, держава буде виплачувати кож-
ному ВПО мінімальну грошову щомісячну допомогу 
в розмірі 2 тис. грн, а 3 тис. грн – людям з інвалідніс-
тю та дітям. 

Потрібно також зазначити, що при виїзді за 
межі України особа втрачає статус «внутрішньо пе-
реміщеної особи» і має бути виключена з бази даних 
ВПО з одночасним скасуванням довідки внутрішньо 
переміщеної особи. Відповідно, виплата допомоги та-
кій особі має бути припинена. Інакше кажучи, ті сім’ї, 
зокрема матері з неповнолітніми дітьми, які виїхали 
з України, вже не мають підстав для отримання що-
місячної адресної допомоги ані за старим Порядком, 
ані за новим.

Також цікавим є досвід Грузії [8] в частині за-
провадження програм, спрямованих на подолання 
проявів дискримінації щодо внутрішньо переміщеної 
особи; 

 застосування диференційованого підходу до 
визначення соціально-забезпечувальних за-
ходів з використанням бальної системи оцін-
ки потреб внутрішньо переміщених осіб з ме-
тою надання допомоги найбільш уразливим 
категоріям із них; 

 розширення цільових державних програм со-
ціального захисту внутрішньо переміщених 
осіб; 

 запровадження тимчасових податкових пільг 
для роботодавців, які працевлаштовують вну-
трішньо переміщених осіб, тощо. 

Програми з подолання проявів дискримінації 
щодо внутрішньо переміщених осіб повинні 
розроблятися й в Україні із залученням за-

значених осіб, представників громадських об’єднань, 
органів державної влади та органів місцевого само-
врядування, громадських діячів, волонтерів. Серб-
ський досвід може стати корисним для українського 
законодавця в частині покладення на державні орга-
ни обов’язку надання всіх необхідних для внутрішньо 
переміщеної особи документів, а також сприяння в їх 
видачі або заміні при втраті чи пошкодженні внаслі-
док переміщення.

У рамках українського та іноземного досвіду 
владі України доцільно спробувати зробити такі кро-
ки на шляху ефективнішого забезпечення прав ВПО: 
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 введення додаткових штатних одиниць у соц-
захист населення; 

 забезпечення інформаційною базою, сайта-
ми, операторами, які б надавали консультації 
в областях; 

 створення карти поселень; 
 уведення додаткових пільг при поселенні в 

сільській місцевості; 
 розробка нових проєктів для студентів/учнів; 
 безперервний моніторинг існуючих і всіх по-

дальших впроваджень.
Із травня 2022 р. в Україні скасовують деякі ви-

плати для внутрішньо переміщених осіб. Але залиша-
ється ряд пільг (табл. 2).

Проаналізувавши національне законодавство, 
що регламентує правовий статус ВПО в деяких краї-
нах, можна зазначити, що внутрішньо переміщеним 
особам там надаються такі види соціального захис-
ту, як: грошові виплати (одноразові або щомісячні); 
тимчасове проживання у спеціальних закладах (осіб 
похилого віку, дітей, родин осіб з інвалідністю); ме-
дична допомога; надання медичних препаратів та 

лікарських засобів; пільги у сфері освіти (зарахуван-
ня дітей до дошкільних закладів, здобуття середньої 
освіти); гуманітарна допомога тощо [14; 15].

Протягом 2022 р. Міністерство соціальної полі-
тики реалізовувало програми підтримки внутрішньо 
переміщених осіб. Майже 4,9 млн ВПО обліковано,  
з яких понад 3,5 млн осіб перемістилися після 24 люто-
го 2022 р. Понад 1,8 млн громадян отримали допомогу 
на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Загалом, у 2022 р. держбюджетом було передба-
чено понад 57 млрд грн для здійснення таких виплат 
[14].

ВИСНОВКИ
Незважаючи на наявність достатньо розвине-

ної системи нормативно-правових актів, положення 
яких регулюють питання соціального забезпечення 
внутрішньо переміщених осіб і громадян, які по-
страждали внаслідок військової агресії рф, існує ве-
лика кількість проблем, які досі залишаються невре-
гульованими. 

Таблиця 2

Перелік пільг для ВПО 

Нормативно-правовий акт,  
що регламентує отримання пільги Сутність, призначення, особливості пільги

Постанова КМУ «Деякі питання виплати 
допомоги на проживання внутрішньо 
переміщеним особам» від 20.03.2022 р. 
№ 332

За березень та квітень 2022 р. допомога надається всім внутрішньо перемі-
щеним особам у розмірі 2 тис. грн щомісячної допомоги та 3 тис грн – особам 
з інвалідністю та дітям

Починаючи з травня 2022 року таку допомогу надають внутрішньо переміще-
ним особам, які перемістилися з території територіальних громад, що розта-
шовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають  
в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також внутрішньо переміще-
ним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання вна-
слідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат, 
зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг

Постанова КМУ від 19.03.2022 р. № 334

Звернутися по допомогу від держави можна не лише безпосередньо  
до Центрів надання адміністративних послуг, а й через портал «Дія» 

Якщо в особи строковий стаж був менше 6 місяців, така допомога здійсню-
ється у розмірі 650 гривень, а якщо це 6 місяців і більше, то 1800 гривень. 
Максимальний розмір по безробіттю під час дії воєнного стану не може пере-
вищувати 150% мінімальної заробітної плати (приблизно 9000 грн)

Податковий кодекс (зі змінами  
та доповненнями)

З 1 березня 2022 р. до припинення або скасування воєнного стану в Україні 
та протягом 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану 
ФОП мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний 
внесок за себе

У разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій 
податковий обов’язок, такі особи звільняються від відповідальності, але  
на них залишається обов’язок виконання зобов’язань, зокрема і подача звіт-
ності протягом шести місяців після скасування воєнного стану в Україні

На період дії воєнного стану та впродовж трьох місяців після нього штрафні 
санкції, визначені законом про збір єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, не застосовуються

Джерело: складено на основі [10; 11; 13].
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Тому доречним вбачаємо створення окремого 
органу, до компетенції якого входила б реалізація 
державної політики щодо ВПО. Не менш важливим 
залишається взаємодія громадянського суспільства 
та держави при наданні допомоги внутрішньо пере-
міщеним особам. Органи державної влади кожної 
країни повинні вивчати та досліджувати досвід ін-
ших країн з метою ефективного розв’язання проблем 
з ВПО. Враховуючи те, що Україна не має відповід-
ного досвіду роботи з ВПО, то використання міжна-
родних напрацювань, досвіду зарубіжних країн є до-
речним і вкрай необхідним. Не менш важливим для 
розв’язання проблем ВПО є розробка спеціальної 
нормативно-правової бази, адміністративних органів 
з її виконання, координація зусиль різних відомств,  
а також належне фінансування з державного бюджету 
програм підтримки ВПО. 

Враховуючи обмеженість ресурсів в умовах 
конфлікту, значну допомогу можуть надати міжна-
родні організації, співпраця з якими повинна займати 
належне місце в рамках політики захисту внутрішньо 
переміщених осіб.                   
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