СКАСУВАННЯ ДОВІДКИ ВПО ФАХІВЦЯМИ ЦНАП
Питання скасування дії довідки регулюються:
ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, який затверджений Постановою КМУ 509.

Від 19.04.2022 року рішення про скасування дії довідки ВПО може
прийматися уповноваженою особою територіальної громади/ЦНАП, а саме
після надання повідомлення особою за місцем отримання довідки ВПО про
повернення до покинутого постійного місця проживання (за виключенням
осіб, які є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна
внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених
військовою агресією рф і подали заявку на відшкодування відповідних
втрат).
Заяву ВПО пише в довільній формі, в якій зазначає:
ПІБ;
дату народження;
у разі наявності номер РНОКПП;
номер довідки ВПО;
підставу для скасування (повернення до покинутого
місця проживання).
Під час звернення до ЦНАП ВПО пред’являє документ, що посвідчує
особу та підтверджує громадянство України, або документ, що
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус.
Рішення про скасування дії довідки ВПО приймається керівником
уповноваженого органу за місцем проживання особи та надається
внутрішньо переміщеній особі протягом трьох днів з дня прийняття
такого рішення або надсилається на адресу місця проживання,
зазначену в довідці.
Про прийняття такого рішення також інформуються УПСЗН, ПФУ.
На підставі прийнятого рішення до Єдиної інформаційної бази
даних про внутрішньо переміщених осіб невідкладно вноситься
запис про скасування дії довідки.
Ця інфографіка стала можливою в рамках програми «Єднання заради дії», що впроваджується IREX разом з Благодійною організацією
«Благодійний фонд «Стабілізейшен суппорт сервісез» та за підтримки Державного департаменту США.

Зразок 1
заява ВПО

ЦНАП __________________
_________________________
Іванової І.І.
фактичне місце проживання:
Яремче, вул. Свободи 33/3
тел: 056 967-65-43

ЗАЯВА
Я, Іванова Іванна Іванівна 24.07.2000 р.н. (паспорт серія СН № 123456
виданий 12.08.2020, Дніпровським РУГУ МВД м.Києва , РНОКПП 1234567),
прошу скасувати дію моєї довідки № 123/123, видану 01.05.2022 року ЦНАП
виконавчого комітету Яремчанської міської ради, та зняти мене з обліку як
внутрішньо переміщену особу.
дата

підпис

Іванова І.І.

Зразок 2

заява про скасування дії довідки від законного представника малолітньої дитині або від її
імені родича (баби, діда, прабаби, прадіда, повнолітнього брата або сестри, тітки, дядька)
або вітчима, мачухи, в яких проживає (перебуває) дитина

ЦНАП __________________
_________________________
Іванової І.І.
адреса:___________________
тел:______________________
ЗАЯВА
Я, Іванова Іванна Іванівна, 24.07.2000 р.н. (документ паспорт серія СН
№ 123456 виданий 12.08.2020, Дніпровським РУГУ МВД м.Києва , РНОКПП
1234567), прошу скасувати дію довідки мого сина Іванова Івана Івановича,
15.02.2020 р.н. (документ свідоцтво про народження, серія ІХ №12345
виданий Солом'янським районним у м.Києві відділом державної реєстрації
актів цивільного стану ГТУ юстиції у м.Києві, РНОКПП 12345678), №
123/123 та зняти його з обліку як внутрішньо переміщену особу.
дата

підпис

Іванова І.І.

Зразок 3
рішення про скасування дії довідки
РІШЕННЯ № ___________
«____»_________202_ р.
Про скасування дії
довідки Іванової І.І.
01 травня 2022 року Іванову Івану Іванівну 24.07.2000 р.н. (документ
паспорт серія СН № 123456 виданий 12.08.2020, Дніпровським РУГУ МВД
м.Києва , РНОКПП 1234567), було взято на облік як внутрішньо переміщену
особу та видано довідку за № 123/123.
30 червня 2022 року Іванова Івана Іванівна звернулась до Центру
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Яремчанської
міської ради із заявою про відмову від довідки ВПО.
Керуючись пунктом 1 статті 12 Закону України «Про забезпечення прав
і свобод внутрішньо переміщених осіб», згідно з якими підставою для
скасування дії довідки про взяття на облік ВПО та внесення відомостей про
це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб є
подання особою заяви про відмову від довідки
ВИРІШЕНО:
1. Скасувати дію довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи Іванової Івани Іванівни № 123/123 від 01.05.2022 року та внести
про це відомості до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо
переміщених осіб.
2. Повідомити про прийняте рішення Іванову Івану Іванівну у
встановленому законодавством порядку.
Рішення може бути оскаржено у вищих органах або в суді у
встановленому законодавству порядку та строки.

Керівник

___________________

Зразок 2

рішення про скасування дії довідки за зверненням законного представника малолітньої
дитини або від її імені родича (баби, діда, прабаби, прадіда, повнолітнього брата або
сестри, тітки, дядька) або вітчима, мачухи, в яких проживає (перебуває) дитина

РІШЕННЯ № ___________
«____»_________ 202_ р.
Про скасування дії
довідки Іванова І.І.
05 травня 2022 року Іванова Івана Івановича 24.07.2000 р.н. (свідоцтво
про народження, серія І-ІХ № 12345 виданий Солом'янським районним у
м.Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану ГТУ юстиції у
м.Києві, РНОКПП 12345678), за зверненням законного представника
(матері) Іванової Івани Іванівни 15.02.2020 р.н. ( паспорт серія СН №
123456 виданий 12.08.2020, Дніпровським РУГУ МВД м.Києва , РНОКПП
1234567), було взято на облік як внутрішньо переміщену особу та видано
довідку за № 123/123.
Керуючись пунктом 1 статті 12 Закону України «Про забезпечення прав
і свобод внутрішньо переміщених осіб», згідно з якими підставою для
скасування дії довідки про взяття на облік ВПО та внесення відомостей про
це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб є
подання внутрішньо переміщеною особою заяви про відмову від довідки
ВИРІШЕНО:
1. Скасувати дію довідки про взяття на облік ВПО Іванова Івана Івановича
№ 123/123 від 05.05.2022 року та внести про це відомості до Єдиної
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.
2. Повідомити про прийняте рішення Іванову Івану Іванівну, як законного
представника малолітньої дитини Іванова Івана Івановича
у
встановленому законодавством порядку.
Рішення може бути оскаржено у вищих органах або в суді у
встановленому законодавству порядку та строки.

Керівник

___________________

