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Шановна пані Роксолано! 

 

Управління організації соціального захисту постраждалих внаслідок 
надзвичайних ситуацій Міністерства соціальної політики України на Ваш запит 
на отримання публічної інформації від 28.01.2018 (вхідний № 183/0/6-18            

від 29.01.2018) в межах компетенції повідомляє, що за даними структурних 

підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської 
державних адміністрацій станом на 25.01.2018 обліковано 1492 970 внутрішньо 
переміщених осіб. 

Найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб обліковано в 
наступних регіонах: 

Донецька область – 540 444 особи; 

Луганська область – 294 819 осіб; 

Харківська область – 122 293 особи; 

м. Київ – 159 116 осіб. 

Відповідно до статті 12 Закону України „Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб”  підставою для скасування дії довідки про взяття 
на облік внутрішньо переміщеної особи та внесення відомостей про це в Єдину 
інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб є обставини, за 
яких внутрішньо переміщена особа: 

1) подала заяву про відмову від довідки; 
2) скоїла злочин: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на 
територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; 
втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення 
терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної 
організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; 
здійснення геноциду, злочину проти людяності або військового злочину; 
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3) повернулася до покинутого місця постійного проживання; 
4) виїхала на постійне місце проживання за кордон; 
5) подала завідомо недостовірні відомості. 
Інформація про кількість внутрішньо переміщених осіб, довідки яких 

скасовано, буде надана після отримання даних від Державного підприємства 
„Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики 
України”. 

 

 

 

З повагою 

 

Начальник Управління                                                                         Л. Черська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кравченко, 289-35-62 
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