Отримувач скарги:
Департамент соціального захисту населення (соціальної політики)
Адреса: _______________________________
Копія
:
Міністерство соціальної політики України
вул. Еспланадна, буд. 8/10, м. Київ, 01601
Скаржник:
Громадянин (ка) України ________________________
Місце фактичного проживання: _______________
Засоби зв’язку: ______________
Тел.: _____________________
Поштова адреса: ________________
Електронна адреса: ___________________
СКАРГА НА ДІЇ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
_____________________ РАДИ
(надалі по тексту – «Скарга»)
Підстава для подання скарги Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року
№393/96ВР (надалі по тексту – «Закон №393/96ВР»).
Законом України від 20.10.2014 року №1706VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб» визначено, що Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підстав, зазначених у
статті 1 цього Закону.
Внутрішньо переміщена особа зобов’язана: 1) дотримуватися Конституції та законів України,
інших актів законодавства; 3) повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з питань
соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих
органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за новим місцем проживання протягом 10
днів з дня прибуття до нового місця проживання. У разі добровільного повернення до покинутого
постійного місця проживання внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомити про це
структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві
державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за
місцем отримання довідки не пізніш як за три дні до дня від’їзду; 4) у разі виявлення подання
внутрішньо переміщеною особою завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про
взяття на облік відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів
у результаті реалізації прав, передбачених цим Законом.
Внутрішньо переміщена особа зобов’язана виконувати інші обов’язки, визначені Конституцією
та законами України.
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;
3) повернулася до покинутого місця постійного проживання;
4) виїхала на постійне місце проживання за кордон;
5) подала завідомо недостовірні відомості.
Рішення про скасування дії довідки приймається керівником структурного підрозділу з питань
соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих
органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання особи та надається
внутрішньо переміщеній особі протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення.
Зазначеним Законом, зокрема, вилучено частини другу – шосту статті 5, пункт перший
статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», відповідно
до яких територіальні підрозділи ДМС України проставляли відмітку про реєстрацію на довідці
внутрішньо переміщених осіб. Також вилучено довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених

осіб із документів, які передбачені статтею 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні», для внесення відмітки про зареєстроване місце
проживання/перебування осіб. Таким чином, структурні підрозділи з питань соціального захисту
населення оформляють довідки про взяття на облік внутрішньо перемішених осіб та ведуть облік
зазначених осіб. Територіальні підрозділи ДМС України, здійснюють оформлення документів, що
посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, посвідчують особу та
підтверджують її спеціальний статус за місцем проживання внутрішньо перемішених осіб згідно з
дорученням голови ДМС України від 02 жовтня 2015 року № Д/153/2.115.При цьому відмітка про
реєстрацію місця проживання/перебування у довідці взяття на облік внутрішньо переміщеної особи не
проставляється.П.2 роз’яснювального листа Міністерства юстиції України від 26 грудня 2008 року
№758020819 «Щодо практики застосування норм права у випадку колізії» передбачено, що
неузгодженість між чинними нормативноправовими актами, їхнє протиріччя з одного й того самого
предмета, а також суперечність між двома або більше формально чинними нормами права,
прийнятими з одного і того ж питання, в теорії права відомі як колізія норм права. У разі існування
суперечності між актами, прийнятими різними за місцем в ієрархічній структурі органами —
вищестоящим та нижчестоящим, застосовується акт, прийнятий вищестоящим органом, як такий, що
має більшу юридичну силу.
Чинне законодавство не передбачає подання мною будьяких документів, та здійснення мною
будьяких дій щодо підтвердження свого місце проживання. Чинне законодавство не передбачає
проставлення на довідці про взяття на облік ВПО відмітки територіальних підрозділів ДМС України
Управлінням праці та соціального захисту населення вимагає від мене надання:
________________________, що є прямим порушенням чинного законодавства.

Враховуючи все вищевикладене, вимагаю:
1.Розглянути мою скаргу в строки передбачені чинним законодавством України.
2.Застосувати заходи дисциплінарного характеру до Начальника Управління праці та соціального захисту
________________ ради.
3.Про результати розгляду та застосування заходів дисциплінарного характеру прошу довести до мого
відома в порядку передбаченому чинним законодавством України – безпосереднього доведення
інформації до відома заінтересованої особи письмовим способом, шляхом направлення відповіді листом
на адресу:
4.Усунути порушення чинного законодавства.
___________________________/підпис, _____________________/дата

